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Keikutsertaan IPB dalam program 100 plus Inovasi Indonesia yang 

diselenggarakan oleh Business Innovation Center (BIC) dengan dukungan 

dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan salah satu ajang untuk mempromosikan 

inovasi IPB di tingkat nasional. Selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut 

mengikuti program 100 plus Inovasi Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 

2008 sampai dengan tahun 2020, IPB mendominasi daftar Karya Inovatif Indonesia 

Paling Prospektif. Selama tiga belas tahun tersebut dari total 1.274 inovasi Indonesia 

paling prospektif sebanyak 549 inovasi merupakan karya inovatif yang dihasilkan 

oleh para inovator IPB atau sekitar 43,10 %.Perkembangan jumlah inovasi IPB 

dalam Buku Inovasi Indonesia BIC tahun 2008 – 2020 dapat dilihat pada Gambar 

1 dan Gambar 2.

Capaian tersebut tentu saja merupakan kebanggaan tersendiri bagi IPB. 

Meskipun demikian, IPB menyadari sepenuhnya bahwa masih diperlukan 

upaya lebih untuk menindaklanjuti capaian tersebut. Salah satu langkah nyata 

yang diambil adalah menerbitkan buku “549 Inovasi IPB dalam 1.274 Inovasi 

Indonesia” secara eksklusif. Karya inovatif yang terkandung dalam buku ini 

menggambarkan langkah IPB dalam pemenuhan teknologi yang dibutuhkan 

untuk penguatan pertanian masa depan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih disampaikan kepada 

seluruh inovator IPB yang telah bekerja keras dalam menghasilkan inovasi 

dan berbagai pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat diterbitkan. 

Media informasi seperti ini perlu diupayakan keberlanjutannya dan kiranya 

dapat memberikan manfaat nyata bagi bangsa Indonesia.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Inovasi IPB dalam Buku Inovasi Indonesia BIC

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Inovasi IPB dalam buku Inovasi Indonesia BIC
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CARRAGEE-mucrona-21 Skin Lotion dengan Antioksidan
Alami

Lotion untuk
Perawatan

Kesehatan Kulit
Lotion for Skin

Health Care
Skin lotion yang ada kebanyakan dari bahan kimia, dan hanya fokus untuk
menjaga kelembaban kulit. Pada inovasi ini ditawarkan skin lotion
dengan bahan baku alam Indonesia untuk kesehatan. Skin lotion ini
mempunyai emulsi stabil, pH standar SNI, total mikrob aman, menjaga
kelembaban kulit, mengandung komponen aktif untuk melindungi dari
paparan sinar matahari dan menangkal radikal bebas (IC 130,49 ppm).50 

Skin lotion was a cosmetic product which served soften and preserved  skin.

Innovation is about creating skin lotion, with carrageenan as emulsif air and

natural antioxidants from mucronata to maintain skin health. The lotion

has stable emulsions and pH ISO standards, containing activec omponents,

good  for human  health.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

133

Perspektif
Skin lotion mengandung antioksidan tinggi dan komponen aktif sehingga aman
untuk kesehatan. Produk dari bahan alam, sehingga masyarakat akan menanam
dan memanfaatkan bahan alam untuk kesejahteraan.

Keunggulan
Penggunaan bahan alami dari laut sehingga aman untuk kesehatan. Produk mampu
menjaga kulit dari paparan sinar matahari dan melindungi kulit dari reaksi oksidasi.
Inovasi ini bisa menggerakan ekonomi masyarakat pesisir secara terpadu dimana
masyarakat menjadi produsen, bukan hanya menjadi pangsa pasar. Selain itu,
inovasi ini dapat mengurangi abrasi,karena masyarakat menanam dan memelihara 
bakau, hasilnya bisa dijual.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini potensial untuk diaplikasikan pada industri kosmetik dan kecantikan.

Inovator

Nama : Sri Purwaningsih, Ella Salamah, Tika Ayu Budiarti

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia

DAFTAR ISI
02 Jamu Asam Urat

Gout Fighting Herbs

04 Lipstik Murah Kualitas "Wah” 
Affordable Yet Luxurious Lipstick

06 Asam Hialuronat dari Bakteri Bersahabat
Hyaluronic Acid From Friendly Bacteria

08 Tabir Surya dari Mangrove
Sun Block from Mangrove

10 Cangkang Sumber Kalsium Nano
Shells for Nano Calcium

12 Jamu MAS untuk Lele
MAS Herb Medicine for Cat Fish

14 Sehat dengan Sabun Minyak Jarak
Healthy with Jatropha Oil Soap

16 Tulari Induknya, Gunakan Telurnya
Infect the Host, Use the Eggs

18 Surfaktan Minyak Inti Sawit
Surfactant from Palm Kernel Oil

20 Si Hijau yang Menyehatkan
The Healthy Green Stuffs

22 Lilin Sehat dari Si Manis
Healthy Wax from Sweetie

24 ‘Teh Jawa' Berkhasiat
Rejuvenating 'java tea’

26 Buah Murbei yang (Tak) Terlupakan
(Un) Forgettable Mulberry Berries 

28 Menghitung Cahaya Mikroskopik
Counting Microscopic Lights

30 Cara Sehat Gaya Indonesia
Be Healthy Indonesian Way

32 Minuman Untuk Otak
Drink for the Brain

34 Anti DBD dari Belantara
Anti DHF from the Jungle

36 Detektif Flu Burung
AI Detective

38 Kitosan Sahabat Obat
Chitosan The Drugs Companion

40 Perlindungan dari Kuning Telur
Protection from Egg Yolk

42 Yang sehat dari yang Pahit
Healthier from the Bitter

44 Cangkang Sahabat Tulang
Bone Friendly Eggshell

DAFTAR ISI
46 Tenaga Dalam untuk Sang Koi

Inner Strength for Koi

48 Produksi Katekin Bermutu Tinggi dari 
Gambir
High Quality Catechin Production from 
Gambier

50 Susu Penyembuh untuk Si Anak Sapi
Healing Milk for the Calf

52 Dulu Jamu Hebat Kini Jadi Obat
Magic Herbs Then, Great Medicine Now

54 Kesaktian Umbi Asli Indonesia
The Indonesian Original Arrowroot Power 

56 Gelombang Vitalitas Hijau Dari Laut 
Green Vitality Wave from Sea

58 Satu Sel untuk Semua 
One Cell for All

60 Si Pembasmi Hipertensi 
The Hypertension Eradicator

62 Selamat Tinggal Obesitas !
Goodbye Obesity ! 

64 Paket Gizi Istimewa bagi Balita 
Special Nutritious Pack for Toddlers 

66 Cajuput Si Manis Menyehatkan 
The Sweet and Healthy Cajuput 

68 Jamu Anti Flu Burung
Anti Avian Flu Herbs

70 Sinbiotik Sinergis Sukun
Sukun Synergistic Synbiotics

72 Siam Kecil Nan Perkasa
The Great Little Tangerine Seeds

74 Berkat Biji Buah, Lalat Kini Musnah
Fruit Seeds to Eradicate Files

76 Inspektur Antibodi
Antibody Inspector

78 Kolagen Bandeng: Lokal nan Halal
Milkfish Collagen: Local yet Halal

80 Undangan yang Mematikan
Fatal Attractions

82 Makanan Bakaran yang Lebih Aman
Safe Barbeque

84 Yang Bertenaga dari Yang Lunak
The Power from The Weak

86 Temulawak Praktis Madu Manis
Pratical Curcuma Sweety Honey
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Perspektif
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inovasi ini dapat mengurangi abrasi,karena masyarakat menanam dan memelihara
bakau, hasilnya bisa dijual.

Potensi Aplikasi
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Inovator
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Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pengembangan Nanopartikel Kolesterol
Oksidase Teramobil sebagai Bioanoda untuk
Pengukuran Kadar Kolesterol Total

Penjaga
Kolesterol Ramah

Lingkungan
Eco-Friendly
Cholesterol

Control
Biosensor bioanoda merupakan inovasi yang menawarkan solusi baru
untuk menggantikan strip uji coba kolesterol sekali pakai yang ada di
pasaran. Alat ini mengukur kadar kolesterol darah dengan menggunakan
metode elektrokimia enzimatis.

Tujuan diciptakannya Biosensor bioanoda adalah untuk menghasilkan alat
uji kolesterol yang dapat digunakan berulang kali tanpa mengorbankan
efektifitas dan ketepatan pengukuran. Teknologi amobilisasi enzim 
menjadikan biosensor ini jauh lebih sensitif dalam mengukur kadar
kolesterol dibandingkan dengan bioanoda sejenis, sehingga hasilnya
menjadi lebih akurat.

Bioanode biosensor is a new innovation that offers replacement of
disposable cholesterol test strips. This strip measures the cholesterol level by
using enzymatic electrochemical. This biosensor is far more sensitive than
the other bioanoda which makes the result more accurate.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

135

Perspektif
Kita membutuhkan diagnosis kesehatan mandiri yang lebih cepat, lebih murah, tapi
tetap akurat; sehingga setiap orang bisa senantiasa menjaga kesehatan dirinya
sendiri.

Keunggulan Inovasi
l Bioanoda dapat digunakan berulang kali
l Memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat uji sejenis
l Lama simpan alat yang panjang, mencapai 155 hari

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Andrea Faadillah Argadanah, Nubli Falaah Albana, Ani Rizna Nur 

Hasanah, Laksmi Ambarsari dan Akhiruddin Maddu
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

DAFTAR ISI
88 Pembersih Tangan Pembersih Alam

Nature Gift Hand Sanitizer

90 Bebas Jerawat Berkat Secang
Acne Free,Thanks to Sappan!

92 Cangkang Udang untuk Kesehatan Sendi
Shrimp Shells for Healthy Joints

94 Halal nan Cantik
Beautifully Halal

96 Teh Jawa Bersoda Anti-Diabetes
Anti-Diabetes Java Tea Carbonated

98 Terapis Berkoumiss untuk Tuberkulosis
Koumiss Formula for Tuberculosis

100 Sendi Sehat Berkat Seledri
Healthy Joint Thanks to Celery

102 Cepat Berkhasiat Stabil nan Alami
Rapid Efficacious Stable and All Natural

104 Cantik Putih Bersih dari Pesisir
Littoral Lily-White Beauty

106 Tiga Anak dari Citronella
Three Children of Citronella

108 Atra, si Anti Malaria
Atra, Againts Malaria

110 RPO Melawan KVA
RPO Againts VAD

112 Implan Aman Biodegradable
Biodegradable Safety Implant

114 Si Manis Penjaga Kesehatan Mulut’
The Sweet 'Oral Health Keeper’

116 Beras Buatan untuk Pangan Fungsional
Artificial Rice for Functional Food

118 Si Handal Pendiagnosa Zoonosis Q Fever
The Reliable Zoonosis Q Fever

120 Minuman Kesehatan Sirih Merah untuk 
Penderita Diabetes
Healthy Drink made from Red Betel Leaves 
for Diabetics

122 MAhaDEWa (Mahkota Dewa dan 
Temulawak) Anti Dementia
MAhaDEWa (Mahkota Dewa and Curcuma) 
Anti Dementia

124 Matriks Pembawa Obat dari Nano Pati Urut
Matrix Carrier of Herbal Compound krom 
Arrowroot Nanostarch

126 Kue Anti Flu Burung 
Cookies Anti Avian Influenza

DAFTAR ISI
128 Cegah Diare dengan Terapi Fag Litik

Prevent Diarrhea Alt Lytic Phage Therapy

130 Rambut Lebat Berkat Mangkokan
Bushy Hair dua to Mangkokan

132 Lotion untuk Perawatan Kesehatan Kulit
Lotion for Skin Health Care

134 Penjaga Kolesterol Ramah Lingkungan
Eco-Friendly Cholesterol Control

136 Kuman Pelacak Antioksidan
Antioxidants Tracker Microbes

138 Suplemen Sehat untuk Udang Sehat
Healthy Supplement for Healthy Shrimp

140 Si Pintar Peramu Jamu
The Herbs Formulator

142 Awasi Diabetes Secara Mandiri
Autonomous Diabetes Control

144 Pengemulsi Alami Nan Aman
All Natural and Safe Emulsifier

146 Jahit Bedah Kupu Gajah
Surgical Suture from Atlas Moth

148 Propolis Nano : Propolis Super
Nano-Propolis : Super Propolis

150 Guna ASI Bagi yang Bukan Bayi
Breast Milk Benefits for Non Infant

152 Biskuit Ungu untuk Si Manis
Purple Cookie for Sweetie

154 Kearifan Lokal Nan Modern untuk Ibu
Modernized Local Wisdom for Mothers

156 Jamu Darah Tinggi
Hypertension Goes Herbal

158 Cara Aman Tingkatkan Kejantanan
Safe Way to Boost Manhood

160 Anti Kolesterol dari Kulit Kayu
Anti-Cholestherol from Tree Bark

162 Penjaga Mutu Jamu Portabel
Portable Herbs Quality Controller

164 Jamu Anti Flu Burung (107)
Anti-Avian Flu Herbal Formula
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Acne Go Away

170 Berkah Si Lebah Mencegah jadi Parah
The Bee Blessing for Health
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Pengembangan Nanopartikel Kolesterol
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Perspektif
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Nanobiosensor Antioksidan Berbasis
Biodiversitas Indonesia

Kuman Pelacak
Antioksidan

Antioxidants
Tracker Microbes

Inovasi ini menjawab permintaan akan alat deteksi antioksidan yang lebih
ekonomis. Dibandingkan dengan penggunaan enzim SOD (superoxide
dismutase) yang mahal sebagai biosensor antioksidan, alat ini 
menggunakan bakteri D. Radiodurans dan mineral zeolit yang merupakan
sumberdaya asli Indonesia.

Alat berupa biosensor ini dapat menganalisa kadar dan sifat antioksidan dari
berbagai jenis sampel baik itu berasal dari makanan, nutrasetika, suplemen
dan sebagainya.

The innovation is an antioxidant detector using D. Radiodurans bacteria and
zeolite instead of using expensive SOD enzyme. With this biosensor,
antioxidant in food and nutritional products can be identified. The bacteria
and zeolite are abundantly available in Indonesia.
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Perspektif
Keberhasilan kita melokalkan inovasi berbasis sumber daya Indonesia yang
melimpah, tidak saja memberikan kita kemandirian, tapi juga membuka peluang
bagi kita untuk menjadi pemain inovasi dunia.

Keunggulan Inovasi
l Lebih sensitif dan stabil, dan memberikan informasi analitik dan parameter 

kinetika sampel
l Penggunaan bakteri D.Radiodurans dan mineral zeolit yang merupakan sumber

daya Indonesia yang tersedia melimpah
l Imobilisasi enzim membuat desain menjadi lebih sederhana karena tidak 

membutuhkan reaktan
l Biaya produksi murah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dyah Iswantini, Zaenal Abidin dan Akhiruddin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

DAFTAR ISI

172 Dari Lele untuk Suplemen Lansia
From Catfish for the Elderly Supplement

174 Ganyang Malaria !
Abolish Malaria !

176 Diet untuk Si Kucing
Diet for The Cat

178 Nilai Baru dari Cucut
New Value from Sharks

180 Nilai Baru dari Sardin
New Value from Sardines

182 Obat Asma untuk Ayam
Asthma Cure for Chicken

184 Tabir Surya dari Samudra 

186 Perawat Otot dari Tempe
Muscle Care from Tempeh

188 Beras Laut
Oceanic Rice

190 Dari Masalah jadi Manfaat 
From Pests to Benefits

192 Bambu untuk Si Calon Ibu
Bamboo for The Expectant Mother

196 Popok Pintar untuk Si Kecil dan Si Kakek
Smart Diaper for The Little and The Grandpa

198 Rangka untuk Tulang Baru
Scaffolding for The New Bone

200 Tabir
The “ w” Oc anic S

202 Persembahan Kambing bagi Para Ibu
Goat Offerings for Women

204 Antibodi dalam Kapsul 
Encapsulated Antibody

206 Dari Tupai untuk Hatimu
From Tupaia for Your Liver

208 Kulit Pohon Penurun Gula
Sugar-Lowering Bark

210 Benang Merah Penyelamat Nyawa
Life-Saving Red String

DAFTAR ISI

Oceanic Sunscreen

212 Cangkang Udang Nano untuk Tulang
Nano Shrimp Shell for Healthy Bones

194 Plester Pintar
Smart Plaster

214 Cara Mudah Cek Kurang Darah
Easy Anemia Test Kit



DAFTAR ISI
216 Harapan dari Si Hitam

Prospects from the Black

218 Kekebalan dari Rumah Potong Hewan 
Immunity from Slaughterhouse

220 Kuatkan Tulang dengan Keong Sawah
Strengthen Bones with Rice Field Snails

222 Sapi Sehat Makan Sabun
Healthy Cows Eat Soap

224 Sehat Berkat Kuda Laut
Be Healthy with Seahorses

226 Tetap Segar dalam Pengawetan
Keep Fresh in Preservation

228 Urinal Cerdas 
Smart Urinoir

232 Pabrik Obat Tak Terlihat
Invisible Medicine Factory

234 Dari Spirulina untuk Nona Lina
From Spirulina to Miss Lina

236 Semulus Kulit Tuna
Smooth as Tuna Skin

238 Kehebatan Jahe Merah “Nano” 
The Great “Nano” Red Ginger

242 Proposal Manis dari Propolis
Sweet Proposal from Propolis

244 Antiemesis Berbasis Propolis
Propolis-based Antiemesis

248 Sumsum Sapi Anti Kerdil
Beef Marrow to Prevent Stunting

252 Siput Sakti Lawan Bakteri 
Magic Snail to Fight Bacteria

254 Anti Kanker dari Pesisir
Anti-Cancer along the Coastline

256 Yang Merah untuk yang Manis
The Red One for Sweetie

DAFTAR ISI

230 Sapi Super Lawan Flu Burung
Super Cows Fight Avian Flu

240 Cangkang Selamatkan Tulang
Eggshell Saves our Bones

246 Koalisi Sagu-Tempe Melawan Gula
Tempe Coalition Against Sugar

250 Garam Sehat dari Rumput Laut
Healthy Salt from Seaweed

258 Yang lmiah Buat Kolesterol 
Fighting Cholesterol Scientifically

260 Dua Temu Bertemu Melawan Kanker
Two Gingers Collaborate to Fight Cancer
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Nanobiosensor Antioksidan Berbasis
Biodiversitas Indonesia

Kuman Pelacak
Antioksidan

Antioxidants
Tracker Microbes

Inovasi ini menjawab permintaan akan alat deteksi antioksidan yang lebih
ekonomis. Dibandingkan dengan penggunaan enzim SOD (superoxide
dismutase) yang mahal sebagai biosensor antioksidan, alat ini 
menggunakan bakteri D. Radiodurans dan mineral zeolit yang merupakan
sumberdaya asli Indonesia.

Alat berupa biosensor ini dapat menganalisa kadar dan sifat antioksidan dari
berbagai jenis sampel baik itu berasal dari makanan, nutrasetika, suplemen
dan sebagainya.

The innovation is an antioxidant detector using D. Radiodurans bacteria and
zeolite instead of using expensive SOD enzyme. With this biosensor,
antioxidant in food and nutritional products can be identified. The bacteria
and zeolite are abundantly available in Indonesia.
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Perspektif
Keberhasilan kita melokalkan inovasi berbasis sumber daya Indonesia yang 
melimpah, tidak saja memberikan kita kemandirian, tapi juga membuka peluang
bagi kita untuk menjadi pemain inovasi dunia.

Keunggulan Inovasi
l Lebih sensitif dan stabil, dan memberikan informasi analitik dan parameter

kinetika sampel
l Penggunaan bakteri D.Radiodurans dan mineral zeolit yang merupakan sumber

daya Indonesia yang tersedia melimpah
l Imobilisasi enzim membuat desain menjadi lebih sederhana karena tidak

membutuhkan reaktan
l Biaya produksi murah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dyah Iswantini, Zaenal Abidin dan Akhiruddin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN



261 Tangkal Kemunduran 
Manula Sejak Awal

263 Lawan Bakteri 
Dengan Bakteri

265 Uji Darah Tanpa 
Berdarah

267 Jaga Tulang Cara 
Nano

269 Lindungi Kulitmu 
Pakai Daun

271 Lindungi Kulitmu 
Pakai Daun

273 Ayam Sehat, Kita 
Juga

275 Cegah Tua Pakai 
Cengkeh

277 Ekor Kucing Atasi 
Gula Menggila

279 Pabrik Obat Tak 
Terlihat (Jilid II)

281 Resep Kunyit 
Melawan Gula

283 Penyidik Kegagalan
Inseminasi

285 Jahe Merah Si 
Pencegah



SEHAT - OBAT
BIOMEDIS
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Formula Microsin (Mikroenkapsulasi Sinbiotik)
sebagai Suplemen Pakan Udang untuk Pencegahan
Penyakit Vibriosis

Suplemen Sehat
untuk Udang

Sehat
Healthy

Supplement for
Healthy Shrimp

Larangan penggunaan antibiotik pada budidaya udang menuntut adanya
alternatif pencegahan penyakit, dengan menggunakan probiotik yang lebih
aman dan ramah lingkungan. Hanya saja pemberian probiotik sebagai
pengganti antibiotik tidak praktis dan juga tidak tahan lama.

Microsin merupakan kombinasi dari sel mikroba dan nutrisi dengan proses
mikroenkapsulasi simbiotik sehingga kualitas sel probiotik tetap terjamin.
Selain memenuhi standar industri pakan udang, Microsin juga bermanfaat
untuk memperkuat sistem imun udang. Penggunaan Microsin ini dapat
meningkatkan produktivitas udang dengan menekan tingkat mortalitas
karena penyakit vibrosis.

Microsin is a combination of probiotic cells and nutrients using 
microencapsulation process in order to ensure the quality of probiotic cells.
Microsin not only meets the food industry standard, but also strengthen the
immune system of shrimp.
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Perspektif
Inovasi masa kini semakin dituntut untuk mencari solusi "ramah lingkungan", dan 
yang dimaksud dalam hal ini termasuk: lingkungan alam, lingkungan usaha, dan
lingkungan sosial sekaligus!

Keunggulan Inovasi
l Proses mikroenkapsulasi menjaga viabilitas sel probiotik bertahan lama
l Meningkatkan survival rate udang 30% dibandingkan kontrol
l Meningkatkan laju pertumbuhan udang harian sebesar 2,9% dan rasio konversi

pakan yang tinggi (1,26)

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Munti Yuhana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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SI-IJAH: Sistem Prediksi Formula Jamu dengan
Pendekatan Statistika dan Machine Learning

Si Pintar Peramu
Jamu

The Herbs
Formulator

Hasil inovasi merupakan sistem pemrograman berbasis web untuk meracik
jamu. Kekurangan pada jamu saat ini adalah lemahnya standarisasi formula
pada jamu, dan minimnya bukti ilmiah yang menunjukkan kaitan komposisi
jamu dengan efikasi/khasiat secara medis.

Program peramu jamu menjawab permasalahan tersebut dengan 
menggunakan pendekatan statistika, untuk melacak hubungan antara
komposisi jamu dan khasiatnya secara medis. Menggunakan program ini,
formulasi baru jamu dapat diracik dengan proses pencarian otomatis yang
dinamis sesuai target yang ingin dicapai.

The herbs formulator is an innovative web-based program for optimizing
herbal medicine formula. The program uses a statistical approach to track
the relationship between formula, and its medical efficacy/benefits. Using
this program, a new formulation of herbs can be optimized through an
automatic and dynamic searching process.
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Perspektif
Jamu yang bersumber dari tradisi dan kearifan lokal, dapat diilmiahkan dengan
bantuan komputer. Inovasi ini berpotensi untuk memadukan dan mensinergikan
pemakaian obat dan jamu di masa mendatang.

Keunggulan Inovasi
l Dapat meracik formula jamu baru dan menggeneralisasikannya untuk berbagai

penyakit kedalam 9 efikasi (manfaat)
l Pencarian dapat dipersempit dengan pendekatan statistika dan machine 

learning, sehingga rekomendasi lebih optimal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama :Wisnu Ananta Kusuma, Farit Afendi Mochammad, Rudi 

Heryanto, Aziz Kustiyo, Aries Fitriawan, Yuda Ristiawan dan Delly
Fahlevi Meidika

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Flora Indonesia sangat beragam dengan banyak fungsi dan zat aktif yang belum 
dieksplorasi dengan maksimal. Selain eksplorasi, diperlukan juga proses ekstraksi 
dan penggabungan yang tepat untuk mendapatkan khasiat yang maksimal.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah diperoleh 
l Proses mudah dilakukan 
l Penggunaan kedua herbal sudah terbukti secara tradisional

Potensi Aplikasi
Industri kesehatan, suplemen dan farmasi. 

Inovator
Nama  : Dyah Iswantini Pradono; Latifah K. Darusman; Min 

Rahminiwati; Rudi Heriyanto; Iskandar
Status Paten :   GRANTED

Formula Ekstrak Gabungan Apium Graveolens dan
Sida rhombifolia L. Sebagai Fitofarmaka Untuk
Penyakit Asam Urat

Jamu Asam Urat
Gout Fighting

Herbs

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Asam Urat (uric acid) secara alami dicerna oleh tubuh dan dikeluarkan melalui
air seni. Menumpuknya asam urat di dalam tubuh (hyperuricemia)
menyebabkan terbentuknya kristal asam urat dan berkembang menjadi
penyakit gout. 

Ekstrak gabungan antara flavonoid akar dan batang sidaguri, ekstrak etanol
100% akar Seledri, ekstrak etanol 100% dan batang Seledri dengan
perbandingan 4:4:14 terbukti ampuh menjadi obat antigout.

Formulasi ini mencegah terbentuknya asam urat dengan cara menghambat
aktivitas enzim Xantin Oksidase bahkan lebih efektif dibandingkan allopurinol 
(obat yang sering diberikan dokter). 

Formula ini juga telah diuji keamanannya atau uji toksisitas akut, artinya
formula ini tidak beracun dan aman untuk dikonsumsi.

Gout disease is a form of arthritis that is a painful inflammation and swelling
of the joints caused by the build up of uric acid in the body.

This can be prevented by using allopurinol ( synthetic inhibitor ) that inhibits
the Xantin Oksidase to build the uric acid.

A natural way to prevent gout is by mixing some traditional herbs, Sidaguri
and celery extracts proven to be better than the prescribed medicine.
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Perspektif
Flora Indonesia sangat beragam dengan banyak fungsi dan zat aktif yang belum 
dieksplorasi dengan maksimal. Selain eksplorasi, diperlukan juga proses ekstraksi 
dan penggabungan yang tepat untuk mendapatkan khasiat yang maksimal.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah diperoleh
l Proses mudah dilakukan
l Penggunaan kedua herbal sudah terbukti secara tradisional

Potensi Aplikasi
Industri kesehatan, suplemen dan farmasi.

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono; Latifah K. Darusman; Min 

Rahminiwati; Rudi Heriyanto; Iskandar
Status Paten :   GRANTED

Formula Ekstrak Gabungan Apium Graveolens dan 
Sida rhombifolia L. Sebagai Fitofarmaka Untuk 
Penyakit Asam Urat

Jamu Asam Urat
Gout Fighting 

Herbs

Asam Urat (uric acid) secara alami dicerna oleh tubuh dan dikeluarkan melalui 
air seni. Menumpuknya asam urat di dalam tubuh (hyperuricemia) 
menyebabkan terbentuknya kristal asam urat dan berkembang menjadi 
penyakit gout. 

Ekstrak gabungan antara flavonoid akar dan batang sidaguri, ekstrak etanol 
100% akar Seledri, ekstrak etanol 100% dan batang Seledri dengan 
perbandingan 4:4:14 terbukti ampuh menjadi obat antigout.

Formulasi ini mencegah terbentuknya asam urat dengan cara menghambat 
aktivitas enzim Xantin Oksidase bahkan lebih efektif dibandingkan allopurinol 
(obat yang sering diberikan dokter). 

Formula ini juga telah diuji keamanannya atau uji toksisitas akut, artinya 
formula ini tidak beracun dan aman untuk dikonsumsi.

Gout disease is a form of arthritis that is a painful inflammation and swelling 
of the joints caused by the build up of uric acid in the body. 

This can be prevented by using allopurinol ( synthetic inhibitor ) that inhibits 
the Xantin Oksidase to build the uric acid. 

A natural way to prevent gout is by mixing some traditional herbs, Sidaguri 
and celery extracts proven to be better than the prescribed medicine.
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SI-IJAH: Sistem Prediksi Formula Jamu dengan
Pendekatan Statistika dan Machine Learning

Si Pintar Peramu
Jamu

The Herbs
Formulator

Hasil inovasi merupakan sistem pemrograman berbasis web untuk meracik
jamu. Kekurangan pada jamu saat ini adalah lemahnya standarisasi formula
pada jamu, dan minimnya bukti ilmiah yang menunjukkan kaitan komposisi
jamu dengan efikasi/khasiat secara medis.

Program peramu jamu menjawab permasalahan tersebut dengan 
menggunakan pendekatan statistika, untuk melacak hubungan antara
komposisi jamu dan khasiatnya secara medis. Menggunakan program ini, 
formulasi baru jamu dapat diracik dengan proses pencarian otomatis yang
dinamis sesuai target yang ingin dicapai.

The herbs formulator is an innovative web-based program for optimizing
herbal medicine formula. The program uses a statistical approach to track
the relationship between formula, and its medical efficacy/benefits. Using
this program, a new formulation of herbs can be optimized through an
automatic and dynamic searching process.
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Perspektif
Jamu yang bersumber dari tradisi dan kearifan lokal, dapat diilmiahkan dengan 
bantuan komputer. Inovasi ini berpotensi untuk memadukan dan mensinergikan 
pemakaian obat dan jamu di masa mendatang.

Keunggulan Inovasi
l Dapat meracik formula jamu baru dan menggeneralisasikannya untuk berbagai

penyakit kedalam 9 efikasi (manfaat)
l Pencarian dapat dipersempit dengan pendekatan statistika dan machine

learning, sehingga rekomendasi lebih optimal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama :Wisnu Ananta Kusuma, Farit Afendi Mochammad, Rudi 

Heryanto, Aziz Kustiyo, Aries Fitriawan, Yuda Ristiawan dan Delly
Fahlevi Meidika

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Modifikasi “Minimal Model” untuk Diagnosa
Diabetes Tipe 2

Awasi Diabetes
Secara Mandiri

Autonomous
Diabetes Control

Deteksi penyakit Diabetes Tipe 2 pada umumnya dilakukan dengan tes
laboratorium dengan pengambilan sampel darah dan urin, sehingga hasil
yang dikeluarkan lebih akurat. Hanya saja tes laboratorium relatif mahal
untuk pre-diagnosa.

Inovasi Alat Bantu Deteksi Diabetes berfokus pada penciptaan perangkat
lunak yang dapat diintegrasi dengan alat monitor glukosa 'Self-Monitoring
of Blood Glucose' (SMBG). Alat ini dapat mendeteksi apakah seseorang
memiliki kadar gula normal (sehat), pre-diabetes, atau diabetes, sehingga
deteksi dapat dilakukan secara mandiri.

The innovation is about a software which can be connected to a 'Self-
Monitor of blood Glucose'(SMGB) device. This device is able to detect the
status of patient, either has normal blood sugar level (healthy), prediabetic
or diabetic. The test can be individually done.
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Perspektif
Teknologi menyediakan kemudahan bagi kita untuk menjaga keseh atan 
secaramandiri, dengan mengambil sebagian fungsi laboratorium klinik, sebagian 
fungsi dokter; dan dapat dilakukan sendiri setiap saat.

Keunggulan Inovasi
l Mampu mendeteksi kemungkinan diabetes tanpa melalui uji laboratorium
l Mendorong dilakukannya kesehatan preventif

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Agus Kartono, Nurullaeli dan Ardian Arif Setiawan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Jangan pernah memandang rendah biji-bijian alami, karena dari ekstraknya bisa 
didapatkan beberapa jenis bahan yang bisa digunakan untuk kosmetik yang 
bermutu.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah didapat
l Biaya pembuatan lipstik menggunakan lemak tengkawang lebih rendah

Potensi Aplikasi
Tepat untuk diaplikasi di industri kosmetika.

Inovator
Nama        : Erliza Hambali, Irawadi Jamaran, Sri Saeni, Tun Tedja I, Ani 

Suryani, Zainal A. Mas’ud
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Pemanfaatan Lemak Tengkawang Sebagai Substituen
Malam pada Pembuatan Lipstik

Lipstik Murah
Kualitas "Wah” 
Affordable Yet

Luxurious
Lipstick

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Lemak Tengkawang yang diekstraksi dari biji tengkawang (Shorea spp),
selama ini sebagian besar hanya digunakan untuk meningkatkan titik leleh
lemak coklat pada industri coklat yang nilai ekonominya masih rendah.

Lemak tengkawang yang diekstraksi dari biji tengkawang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan batang lipstik.

Setelah diekstrak, lemak kemudian dimurnikan untuk menghasilkan rasa 
dan bau yang tidak enak serta warna yang tidak menarik. Lemak
tengkawang kemudian dicampur sebagai bahan pembentuk batang lipstik.

The economic value of tengkawang fatty extracted from the seed could be
significantly increased if it is utilized for cosmetics, rather than merely as
hardener on chocolate production.

After being extracted, the fatty needs to be purified to get rid of the bad taste
and smell and also bad looking colors.

The purified tengkawang fatty can be used as a material for lipstick.
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Perspektif
Jangan pernah memandang rendah biji-bijian alami, karena dari ekstraknya bisa 
didapatkan beberapa jenis bahan yang bisa digunakan untuk kosmetik yang 
bermutu.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah didapat
l Biaya pembuatan lipstik menggunakan lemak tengkawang lebih rendah

Potensi Aplikasi
Tepat untuk diaplikasi di industri kosmetika.

Inovator
Nama       : Erliza Hambali, Irawadi Jamaran, Sri Saeni, Tun Tedja I, Ani 

Suryani, Zainal A. Mas’ud
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Pemanfaatan Lemak Tengkawang Sebagai Substituen 
Malam pada Pembuatan Lipstik

Lipstik Murah 
Kualitas "Wah”
Affordable Yet 

Luxurious 
Lipstick

Lemak Tengkawang yang diekstraksi dari biji tengkawang (Shorea spp), 
selama ini sebagian besar hanya digunakan untuk meningkatkan titik leleh 
lemak coklat pada industri coklat yang nilai ekonominya masih rendah.

Lemak tengkawang yang diekstraksi dari biji tengkawang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan batang lipstik.

Setelah diekstrak, lemak kemudian dimurnikan untuk menghasilkan rasa 
dan bau yang tidak enak serta warna yang tidak menarik. Lemak 
tengkawang kemudian dicampur sebagai bahan pembentuk batang lipstik.

The economic value of tengkawang fatty extracted from the seed could be 
significantly increased if it is utilized for cosmetics, rather than merely as 
hardener on chocolate production.

After being extracted, the fatty needs to be purified to get rid of the bad taste 
and smell and also bad looking colors.

The purified tengkawang fatty can be used as a material for lipstick.
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Modifikasi “Minimal Model” untuk Diagnosa
Diabetes Tipe 2

Awasi Diabetes
Secara Mandiri

Autonomous
Diabetes Control

Deteksi penyakit Diabetes Tipe 2 pada umumnya dilakukan dengan tes
laboratorium dengan pengambilan sampel darah dan urin, sehingga hasil
yang dikeluarkan lebih akurat. Hanya saja tes laboratorium relatif mahal
untuk pre-diagnosa.

Inovasi Alat Bantu Deteksi Diabetes berfokus pada penciptaan perangkat
lunak yang dapat diintegrasi dengan alat monitor glukosa 'Self-Monitoring 
of Blood Glucose' (SMBG). Alat ini dapat mendeteksi apakah seseorang 
memiliki kadar gula normal (sehat), pre-diabetes, atau diabetes, sehingga
deteksi dapat dilakukan secara mandiri.

The innovation is about a software which can be connected to a 'Self-
Monitor of blood Glucose'(SMGB) device. This device is able to detect the
status of patient, either has normal blood sugar level (healthy), prediabetic
or diabetic. The test can be individually done.

143

Perspektif
Teknologi menyediakan kemudahan bagi kita untuk menjaga keseh atan 
secaramandiri, dengan mengambil sebagian fungsi laboratorium klinik, sebagian
fungsi dokter; dan dapat dilakukan sendiri setiap saat.

Keunggulan Inovasi
l Mampu mendeteksi kemungkinan diabetes tanpa melalui uji laboratorium
l Mendorong dilakukannya kesehatan preventif

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Agus Kartono, Nurullaeli dan Ardian Arif Setiawan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pati Sagu Taut Silang Fosfat: Biomaterial
Beraplikasi Luas

Pengemulsi Alami
Nan Aman

All Natural and
Safe Emulsifier

Pati Taut-Silang Fosfat (PTSF) merupakan teknologi modifikasi pati yang
banyak digunakan dalam industri makanan/minuman, sebagai bahan
pengental, emulsifier, pati resistan,dan kebutuhan farmasi.

Berbagai PTSF menggunakan material yang bersifat toksik dengan kondisi
basa khusus. Inovasi ini menawarkan penggunaan sagu sebagai bahan baku
PTSF, yang dapat disintesis pada kondisi asam menjadikan proses sintesis
lebih efektif dan efisien.

Crosslinked-sago-starch-phosphate (SgP) is a technology of phosphate
modification which widely used in food and pharmacy industries. Various
SgPs are using toxic ingredients in its process. This innovation offers the use
of sago as the main ingredient of SgP, which is safe and can be synthesized in
acidic environment, to make the process more effective and efficient.

ons in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Pati Sagu Taut Silang Fosfat: Biomaterial Beraplikasi Luas

Keunggulan Inovasi
l PTSF disintesis dengan bahan ramah lingkungan pada suasana asam yang lebih

efektif dan efisien
l Derajat Substitusi Fosfat yang dicapai dapat diatur berdasarkan 4 parameter, 

yaitu pH, suhu, waktu reaksi, dan laju pengadukan
l Menggunakan sagu lokal sebagai sumber pati yang murah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Sugiarti, Tun Tedja Irawadi dan Jorion Romengga
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Sebuah budidaya akan memastikan tersedianya bahan baku secara berkelanjutan, 
begitu pula jika bakteri dibudidayakan maka akan mampu menyediakan kebutuhan 
bahan baku berbagai industri obat.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan bahan alami

Potensi Aplikasi
Industri pangan, minyak, kedokteran, kosmetika.

Inovator
Nama  : Erliza Noor, Subagyo                                                                 
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Produksi Asam Hialuronat pada Kultivasi Semi
Sinambung Menggunakan Streptococcus
zooepidemicus

Asam
Hialuronat dari

Bakteri
Bersahabat

Hyaluronic Acid
From Friendly

Bacteria

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Asam Hialuronat merupakan salah satu bahan obat yang banyak digunakan
sebagai skin filter, yang fungsinya bersama-sama dengan kolagen dan elastin
mengatasi masalah kerutan pada kulit. Asam Hialuronat akan berikatan dengan
air dan dengan mudah mengisi lipatan kulit di sekitar mulut dan pipi.

Kerutan yang ada akan segera hilang setelah suntikan dilakukan. Salah satu
keunggulan dari gel asam hialuronat adalah reaksi alergi lebih ringan
dibandingkan dengan kolagen.

Dengan menggunakan kultur biakan mikroorganisme bakteri Streptococcus
zooepidemicus, produksi asam hialuronat dilakukan secara semi sinambung,
dengan mempertahankan kondisi kultivasi pada suhu dan kecepatan tertentu
dan dilakukan berulang-ulang.

Hialuronat Acid is widely used as skin filler that helps remove skin wrinkle.
Combined together with collagen and elastin, it can be injected underneath the
skin and usually shows less allergic reaction.

Using the prolific culture of microorganism bacteria Streptococus 
zooepidemicus, Hialuronat Acid is produced semi continously, by keeping the
culture’s condition is maintained at a certain temperature and speed;
repeatedly.
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Perspektif
Sebuah budidaya akan memastikan tersedianya bahan baku secara berkelanjutan, 
begitu pula jika bakteri dibudidayakan maka akan mampu menyediakan kebutuhan
bahan baku berbagai industri obat.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan bahan alami

Potensi Aplikasi
Industri pangan, minyak, kedokteran, kosmetika.

Inovator
Nama : Erliza Noor, Subagyo
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Produksi Asam Hialuronat pada Kultivasi Semi 
Sinambung Menggunakan Streptococcus 
zooepidemicus

Asam 
Hialuronat dari 

Bakteri 
Bersahabat

Hyaluronic Acid 
From Friendly 

Bacteria

Asam Hialuronat merupakan salah satu bahan obat yang banyak digunakan 
sebagai skin filter, yang fungsinya bersama-sama dengan kolagen dan elastin 
mengatasi masalah kerutan pada kulit. Asam Hialuronat akan berikatan dengan 
air dan dengan mudah mengisi lipatan kulit di sekitar mulut dan pipi.

Kerutan yang ada akan segera hilang setelah suntikan dilakukan. Salah satu 
keunggulan dari gel asam hialuronat adalah reaksi alergi lebih ringan 
dibandingkan dengan kolagen.

Dengan menggunakan kultur biakan mikroorganisme bakteri Streptococcus 
zooepidemicus, produksi asam hialuronat dilakukan secara semi sinambung, 
dengan mempertahankan kondisi kultivasi pada suhu dan kecepatan tertentu 
dan dilakukan berulang-ulang.

Hialuronat Acid is widely used as skin filler that helps remove skin wrinkle. 
Combined together with collagen and elastin, it can be injected underneath the 
skin and usually shows less allergic reaction.

Using the prolific culture of microorganism bacteria Streptococus 
zooepidemicus, Hialuronat Acid is produced semi continously, by keeping the 
culture’s condition is maintained at a certain temperature and speed; 
repeatedly.

45

144

Pati Sagu Taut Silang Fosfat: Biomaterial
Beraplikasi Luas

Pengemulsi Alami
Nan Aman

All Natural and
Safe Emulsifier

Pati Taut-Silang Fosfat (PTSF) merupakan teknologi modifikasi pati yang 
banyak digunakan dalam industri makanan/minuman, sebagai bahan
pengental, emulsifier, pati resistan,dan kebutuhan farmasi.

Berbagai PTSF menggunakan material yang bersifat toksik dengan kondisi 
basa khusus. Inovasi ini menawarkan penggunaan sagu sebagai bahan baku
PTSF, yang dapat disintesis pada kondisi asam menjadikan proses sintesis
lebih efektif dan efisien.

Crosslinked-sago-starch-phosphate (SgP) is a technology of phosphate
modification which widely used in food and pharmacy industries. Various
SgPs are using toxic ingredients in its process. This innovation offers the use
of sago as the main ingredient of SgP, which is safe and can be synthesized in
acidic environment, to make the process more effective and efficient.
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Perspektif
Pati Sagu Taut Silang Fosfat: Biomaterial Beraplikasi Luas

Keunggulan Inovasi
l PTSF disintesis dengan bahan ramah lingkungan pada suasana asam yang lebih

efektif dan efisien
l Derajat Substitusi Fosfat yang dicapai dapat diatur berdasarkan 4 parameter,

yaitu pH, suhu, waktu reaksi, dan laju pengadukan
l Menggunakan sagu lokal sebagai sumber pati yang murah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Sugiarti, Tun Tedja Irawadi dan Jorion Romengga
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Jahit Luka dengan Benang Sutera CoklatJahit Bedah 
Kupu Gajah

Surgical Suture
from Atlas

Moth
Dalam bidang biomedis, benang sutera dari ulat sutera (B. mori) sudah
umum digunakan sebagai benang jahit bedah dan diproduksi secara massal.
Namun selain ulat sutera, jenis benang sutera coklat dari ngengat (A. atlas
Linn.) dapat menggantikan sutera sebagai benang jahit bedah untuk
membantu proses penyembuhan jaringan lunak.

Hasil pengujian in-vitro dan in-vivo menunjukkan sutera coklat memiliki
sifat yang lebih baik dari sutera B. mori. Dengan teknologi sederhana dan
biaya produksi lebih rendah, benang sutera coklat ini berpotensi untuk
pemenuhan maupun substitusi produk implan biomedis nasional yang
selama ini masih impor dari luar negeri.

In biomedical field, the usage of silk from silkworm (B. mori) as a surgical
suture is already common and widely mass-produced. Silk from giant silk
moth (A. atlas Linn.) can potentially become superior substitute that can be
produced locally.
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Perspektif
Kupu gajah Indonesia adalah kerabat dekat kupu ulat sutera, berpotensi 
menggantikan sutera sebagai bahan benang bedah; produk dalam negeri, telah
berwarna, bahkan terbukti superior secara klinis.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki spesifikasi anti bakteri dan tingkat biokompatibilitas jaringan yang 

lebih baik dibandingkan benang bedah yang umum dipakai
l Memiliki warna coklat alami yang menonjol, sehingga tidak membutuhkan

pewarna tambahan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Deni Noviana, Gunanti dan Abas 

Kurniawan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Siapa yang menyangka bahwa ekstrak biji tanaman bakau yang banyak ditemui di 
pantai, ternyata mampu menjadi bahan dasar pembuatan tabir surya yang aman 
digunakan oleh manusia.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan bahan dasar alami dan ramah lingkungan 
l Memiliki SPF 15-22 yang memenuhi standar yang ditetapkan

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan di industri kosmetika.

Inovator
Nama  : Linawati Hardjito
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Ekstrak, Proses Pembuatan, Penggunaan dan
Formulasi Biji Mangrove xylocarpus sp. sebagai
Bahan Aktif Tabir Surya

Tabir Surya dari
Mangrove

Sun Block from
Mangrove

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Tanaman bakau atau Mangrove xylocarpus sp. banyak tumbuh di pantai-
pantai di Indonesia. Selain berfungsi sebagai penahan abrasi pantai, biji
mangrove pun dapat dikembangkan sebagai bahan pembuat tabir surya.

Ekstrak biji mangrove, sebagai bahan pembuat tabir surya ini dapat
diperoleh dengan melakukan pemotongan bahan, pengeringan, 
pembubukan, maserasi, penyaringan dan pengeringan filtrat.

Kemudian ekstrak ini dicampur bahan lain untuk sediaan kosmetik yang
menghasilkan ekstrak yang bersifat polar. Formula tabir surya ini memiliki
SPF antara 15-22, yang berarti memenuhi standar yang ditetapkan.

Extract of mangrove seed could be used as raw material to produce sun
block cosmetic.

The extract could be produced through some steps, cutting the seed, drying,
pulverisation, maseration, filtering, and filtrat drying.

Then the extract is mixed for cosmetic uses. The sunblock produced has SPF
between 15-22.
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Perspektif
Siapa yang menyangka bahwa ekstrak biji tanaman bakau yang banyak ditemui di 
pantai, ternyata mampu menjadi bahan dasar pembuatan tabir surya yang aman 
digunakan oleh manusia.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan bahan dasar alami dan ramah lingkungan
l Memiliki SPF 15-22 yang memenuhi standar yang ditetapkan

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan di industri kosmetika.

Inovator
Nama : Linawati Hardjito
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Ekstrak, Proses Pembuatan, Penggunaan dan 
Formulasi Biji Mangrove xylocarpus sp. sebagai 
Bahan Aktif Tabir Surya

Tabir Surya dari 
Mangrove

Sun Block from 
Mangrove

Tanaman bakau atau Mangrove xylocarpus sp. banyak tumbuh di pantai-
pantai di Indonesia. Selain berfungsi sebagai penahan abrasi pantai, biji 
mangrove pun dapat dikembangkan sebagai bahan pembuat tabir surya. 

Ekstrak biji mangrove, sebagai bahan pembuat tabir surya ini dapat 
diperoleh dengan melakukan pemotongan bahan, pengeringan, 
pembubukan, maserasi, penyaringan dan pengeringan filtrat. 

Kemudian ekstrak ini dicampur bahan lain untuk sediaan kosmetik yang 
menghasilkan ekstrak yang bersifat polar. Formula tabir surya ini memiliki 
SPF antara 15-22, yang berarti memenuhi standar yang ditetapkan.

Extract of mangrove seed could be used as raw material to produce sun 
block cosmetic.

The extract could be produced through some steps, cutting the seed, drying, 
pulverisation, maseration, filtering, and filtrat drying.

Then the extract is mixed for cosmetic uses. The sunblock produced has SPF 
between 15-22.
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Jahit Luka dengan Benang Sutera CoklatJahit Bedah 
Kupu Gajah

Surgical Suture
from Atlas

Moth
Dalam bidang biomedis, benang sutera dari ulat sutera (B. mori) sudah
umum digunakan sebagai benang jahit bedah dan diproduksi secara massal.
Namun selain ulat sutera, jenis benang sutera coklat dari ngengat (A. atlas
Linn.) dapat menggantikan sutera sebagai benang jahit bedah untuk
membantu proses penyembuhan jaringan lunak.

Hasil pengujian in-vitro dan in-vivo menunjukkan sutera coklat memiliki 
sifat yang lebih baik dari sutera B. mori. Dengan teknologi sederhana dan 
biaya produksi lebih rendah, benang sutera coklat ini berpotensi untuk
pemenuhan maupun substitusi produk implan biomedis nasional yang
selama ini masih impor dari luar negeri.

In biomedical field, the usage of silk from silkworm (B. mori) as a surgical
suture is already common and widely mass-produced. Silk from giant silk
moth (A. atlas Linn.) can potentially become superior substitute that can be
produced locally.
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Perspektif
Kupu gajah Indonesia adalah kerabat dekat kupu ulat sutera, berpotensi 
menggantikan sutera sebagai bahan benang bedah; produk dalam negeri, telah
berwarna, bahkan terbukti superior secara klinis.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki spesifikasi anti bakteri dan tingkat biokompatibilitas jaringan yang

lebih baik dibandingkan benang bedah yang umum dipakai
l Memiliki warna coklat alami yang menonjol, sehingga tidak membutuhkan

pewarna tambahan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Deni Noviana, Gunanti dan Abas

Kurniawan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Produksi Nanopropolis dengan Cara Inklusi pada ß-
siklodekstrin sebagai Bahan Antikanker Payudara

Propolis Nano :
Propolis Super

Nano-Propolis :
Super Propolis

Propolis merupakan resin yang dihasilkan oleh lebah. Di dalamnya
terkandung lebih dari 180 senyawa, diantaranya senyawa flavonoid (flavon,
flavonol, flavonon), senyawa fenolat dan senyawa aromatik.

Senyawa tersebut merupakan unsur aktif yang penting dalam farmakologi
dan aktivitas biologis. Inovasi ini menitik-beratkan pada penggunaan
teknologi nano dalam pembuatan propolis dari lebah Trigona sp. Teknologi
nano dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kelarutan propolis dalam air.
Nanopropolis ini juga berbahan penyalut ß-siklodekstrin dan mampu
menghambat sel kanker payudara MCF-7 dan menyembuhkan luka.

The innovation focuses on using nano-technology in propolis production in
order to improve the Nanopropolis' functional efficiency and water
solubility. Nanopropolis coated with ß-cyclodextrin is capable of inhibiting
breast cancer cell MCF-7.

149

Perspektif
Proses inovasi seringkali memerlukan kerja simultan. Sembari menunggu hasil uji
klinis efektivitas obat, dilakukan juga inovasi untuk cara delivery obatnya (Drug
Delivery System).

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan teknologi nano serta bahan penyalut ß-siklodekstrin sehingga 

meningkatkan efisiensi kerja dan kelarutan nanopropolis dalam air
l Penggunaan nanopropolis relatif aman karena tidak menyebabkan kerusakan

jaringan
l Propolis merupakan bahan alami yang dapat mengurangi efek buruk dari obat

kanker konvensional

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Akhmad Endang Zainal Hasan, Agus Setiyono, Djumali 

Mangunwidjaja, Titi Candra Sunarti dan Ono Suparno
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Menghasilkan unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam ukuran yang tepat 
menggunakan sumber alami dari limbah yang alami pula dan tersedia banyak, 
menjawab secara tepat kebutuhan manusia akan nutrisi.

Keunggulan Inovasi
l Dapat memproses limbah invertebrata menjadi sediaan kalsium
l Dapat memproduksi kalsium Nano melalui teknologi nano
l Dapat dijadikan suplemen
l Memiliki rasa yang bagus dan harganya murah
l Tidak menimbulkan alergi

Potensi Aplikasi
Industri suplemen makanan.

Inovator
Nama  : Pipih Suptijah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber Nano Kalsium Hewani dari
Perairan

Cangkang
Sumber Kalsium

Nano
Shells for Nano

Calcium

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Kalsium dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup, karena bila terlalu
banyak dan tidak diserap tubuh dapat menjadi masalah kesehatan yang lain.
Memperkecil ukuran mineral kalsium menjadi nano (10-9 m) dengan teknologi
nano-blend akan membuat penyerapan secara langsung oleh sel menjadi lebih
semp

Sumber kalsium yang dijadikan suplemen sendiri saat ini masih banyak diimpor,
padahal sumber kalsium alami banyak ditemukan pada hewan-hewan laut,
terutama pada cangkang hewan yang berkulit keras seperti kepiting dan udang.

Pemanfaatan limbah invertebrata (crustacea) sebagai sumber kalsium hewani
yang compatible bagi tulang, menggunakan teknologi nano-blend merupakan
suatu terobosan yang layak ditindaklanjuti.

-9Nano-calcium supplement (10 m) is absorbed and utilized more effectively by
human cells due to its nano size. The calcium itself is found abundantly in the
shells of sea invertebrae such as crabs or shrimps.

The process of turning shells wastes of sea invertebrae into nano-calcium source
using nano-blend technology for calcium supplement is worth to look at, since
most of the sources are now imported.
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Perspektif
Menghasilkan unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam ukuran yang tepat 
menggunakan sumber alami dari limbah yang alami pula dan tersedia banyak, 
menjawab secara tepat kebutuhan manusia akan nutrisi.

Keunggulan Inovasi
l Dapat memproses limbah invertebrata menjadi sediaan kalsium
l Dapat memproduksi kalsium Nano melalui teknologi nano
l Dapat dijadikan suplemen
l Memiliki rasa yang bagus dan harganya murah
l Tidak menimbulkan alergi

Potensi Aplikasi
Industri suplemen makanan.

Inovator
Nama : Pipih Suptijah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber Nano Kalsium Hewani dari 
Perairan

Cangkang 
Sumber Kalsium 

Nano
Shells for Nano 

Calcium
Kalsium dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup, karena bila terlalu 
banyak dan tidak diserap tubuh dapat menjadi masalah kesehatan yang lain. 
Memperkecil ukuran mineral kalsium menjadi nano (10-9 m) dengan teknologi 
nano-blend akan membuat penyerapan secara langsung oleh sel menjadi lebih 
sempurna. 

Sumber kalsium yang dijadikan suplemen sendiri saat ini masih banyak diimpor, 
padahal sumber kalsium alami banyak ditemukan pada hewan-hewan laut, 
terutama pada cangkang hewan yang berkulit keras seperti kepiting dan udang. 

Pemanfaatan limbah invertebrata (crustacea) sebagai sumber kalsium hewani 
yang compatible bagi tulang, menggunakan teknologi nano-blend merupakan 
suatu terobosan yang layak ditindaklanjuti. 

-9Nano-calcium supplement (10 m) is absorbed and utilized more effectively by 
human cells due to its nano size. The calcium itself is found abundantly in the 
shells of sea invertebrae such as crabs or shrimps. 

The process of turning shells wastes of sea invertebrae into nano-calcium source 
using nano-blend technology for calcium supplement is worth to look at, since 
most of the sources are now imported.
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Produksi Nanopropolis dengan Cara Inklusi pada ß-
siklodekstrin sebagai Bahan Antikanker Payudara

Propolis Nano :
Propolis Super

Nano-Propolis :
Super Propolis

Propolis merupakan resin yang dihasilkan oleh lebah. Di dalamnya
terkandung lebih dari 180 senyawa, diantaranya senyawa flavonoid (flavon,
flavonol, flavonon), senyawa fenolat dan senyawa aromatik.

Senyawa tersebut merupakan unsur aktif yang penting dalam farmakologi 
dan aktivitas biologis. Inovasi ini menitik-beratkan pada penggunaan
teknologi nano dalam pembuatan propolis dari lebah Trigona sp. Teknologi 
nano dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kelarutan propolis dalam air. 
Nanopropolis ini juga berbahan penyalut ß-siklodekstrin dan mampu
menghambat sel kanker payudara MCF-7 dan menyembuhkan luka.

The innovation focuses on using nano-technology in propolis production in
order to improve the Nanopropolis' functional efficiency and water
solubility. Nanopropolis coated with ß-cyclodextrin is capable of inhibiting
breast cancer cell MCF-7.

149

Perspektif
Proses inovasi seringkali memerlukan kerja simultan. Sembari menunggu hasil uji 
klinis efektivitas obat, dilakukan juga inovasi untuk cara delivery obatnya (Drug 
Delivery System).

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan teknologi nano serta bahan penyalut ß-siklodekstrin sehingga

meningkatkan efisiensi kerja dan kelarutan nanopropolis dalam air
l Penggunaan nanopropolis relatif aman karena tidak menyebabkan kerusakan

jaringan
l Propolis merupakan bahan alami yang dapat mengurangi efek buruk dari obat

kanker konvensional

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Akhmad Endang Zainal Hasan, Agus Setiyono, Djumali 

Mangunwidjaja, Titi Candra Sunarti dan Ono Suparno
Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Bakteri Asam Laktat asal Air Susu Ibu untuk
Menurunkan Kadar Kolesterol dan Mencegah Diare

Guna ASI Bagi
yang Bukan Bayi

Breast Milk
Benefits for Non

Infant Bakteri Asam Laktat teruji mampu memberikan berbagai manfaat
kesehatan, seperti meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol,
dan sebagainya. Penelitian menunjukan bahwa Air Susu Ibu (ASI)
mengandung bakteri asam laktat yang memiliki fungsi tertentu bagi tubuh.

ASI mengandung dua bakteri asam laktat, yaitu Bakteri Pediococcus
pentosaceus A38 dan Lactobasillus rhamnosus R23. Bakteri Pediococcus
pentosaceus A38 terbukti dapat menurunkan kadar kolestrol darah dan
menekan E. coli. Sedangkan Lactobasillus rhamnosus R23 berpotensi
sebagai pencegah diare akibat infeksi E. coli enteropatogenik. Kedua bakteri
ini dapat digunakan untuk memfermentasi susu menghasilkan yogurt dan
produk fermentasi lainnya.

Breast Milk (ASI) contains two types of lactic acid bacteria with specific
benefits for health. Pediococcus Pentosaceus A38 was proven to reduce the
serum cholesterol level and suppress E. coli in feces. In addition,
Lactobasillus rhamnosus R23 has the potential to prevent diarrhea. These
bacteria can be used in the milk fermentation to produce yogurt as well as
other fermented products.
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Perspektif
Riset membuktikan bahwa air susu ibu (ASI) tidak hanya berguna hanya bagi bayi.
Inovasi mengantarkan ASI agar dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, selain 
bayi

Keunggulan Inovasi
l Dapat menurunkan kolesterol dan mencegah diare
l Dapat digunakan sebagai probiotik dalam produk susu fermentasi
l Dapat digunakan sebagai bahan pangan fungsional untuk memperbaiki 

keseimbangan mikrobiota saluran pencernaan.

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Lilis Nuraida, Endang Prangdimurti, Hana, Antung Sima 

Fierliyanti, Apriliani W. Hartanti dan Qamariyah Nurdin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Memperluas pengembangan dan penelitian obat-obatan herbal alami fitofarmaka 
bukan hanya pada manusia dan hewan darat, tetapi juga hewan air.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat antibakteri tanpa menyebabkan resistensi pada bakteri patogen
l Bersifat anti radang, penyembuhan MAS cepat
l Meningkatkan daya tahan ikan
l Ramah lingkungan
l Proses produksi murah dan sederhana
l Penggunaannya praktis, dapat digunakan untuk anak ikan maupun ikan 

dewasa
l Bahan baku mudah didapatkan

Potensi Aplikasi
Pengembangan fitofarmaka untuk hewan, lebih spesifik digunakan untuk 
mengobati penyakit MAS pada ikan air tawar, bisa diaplikasi di industri budidaya 
ikan, dan industri obat-obatan hewan.

Inovator
Nama  : Sri Lestari Angka
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Ekstrak Daun Sirih, Daun Jambu Biji dan
Sambiloto untuk Penyakit MAS (Motile
Aeromonad Septicaemia) pada Ikan

Jamu MAS
untuk Lele
MAS Herb

Medicine for Cat
Fish

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Penyakit MAS atau Motile Aeromonad Septicaemia masih menjadi wabah di
budidaya ikan air tawar sampai sekarang, dan banyak menyerang jenis ikan
lele. Bakteri patogen yang menjadi penyebab penyakit ini resisten terhadap
berbagai jenis antibiotik.

Invensi ini adalah antibiotik alami dengan menggunakan ekstrak daun sirih,
daun jambu biji dan sambiloto, yang selain ramah lingkungan juga dapat 
meningkatkan daya tahan (imunitas) ikan.

Bahan pembuat antibiotik mudah didapat dan dibudidaya, proses 
pembuatan juga mudah dan lebih murah dari antibiotik komersil lainnya.
Antibiotik ini bukan saja dapat mengobati, tetapi juga dapat mencegah ikan
sakit MAS dengan dosis lebih rendah, saat kondisi ikan lemah.

The pathogen bacteria which causes MAS disease (Motile Aeromonad
Septicaemia) on fresh water fish, especially catfish, is resistant to many
antibiotics.

The natural herbal medicine, made from extract of Betel, Guava and
Sambiloto leaves, is proven to have cured the disease while increasing the
immune system of the fish, preventing further outbreaks.
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Perspektif
Memperluas pengembangan dan penelitian obat-obatan herbal alami fitofarmaka 
bukan hanya pada manusia dan hewan darat, tetapi juga hewan air.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat antibakteri tanpa menyebabkan resistensi pada bakteri patogen
l Bersifat anti radang, penyembuhan MAS cepat
l Meningkatkan daya tahan ikan
l Ramah lingkungan
l Proses produksi murah dan sederhana
l Penggunaannya praktis, dapat digunakan untuk anak ikan maupun ikan

dewasa
l Bahan baku mudah didapatkan

Potensi Aplikasi
Pengembangan fitofarmaka untuk hewan, lebih spesifik digunakan untuk 
mengobati penyakit MAS pada ikan air tawar, bisa diaplikasi di industri budidaya
ikan, dan industri obat-obatan hewan.

Inovator
Nama : Sri Lestari Angka
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Ekstrak Daun Sirih, Daun Jambu Biji dan 
Sambiloto untuk Penyakit MAS (Motile 
Aeromonad Septicaemia) pada Ikan

Jamu MAS 
untuk Lele
MAS Herb 

Medicine for Cat 
Fish

Penyakit MAS atau Motile Aeromonad Septicaemia masih menjadi wabah di 
budidaya ikan air tawar sampai sekarang, dan banyak menyerang jenis ikan 
lele. Bakteri patogen yang menjadi penyebab penyakit ini resisten terhadap 
berbagai jenis antibiotik. 

Invensi ini adalah antibiotik alami dengan menggunakan ekstrak daun sirih, 
daun jambu biji dan sambiloto, yang selain ramah lingkungan juga dapat 
meningkatkan daya tahan (imunitas) ikan. 

Bahan pembuat antibiotik mudah didapat dan dibudidaya, proses 
pembuatan juga mudah dan lebih murah dari antibiotik komersil lainnya. 
Antibiotik ini bukan saja dapat mengobati, tetapi juga dapat mencegah ikan 
sakit MAS dengan dosis lebih rendah, saat kondisi ikan lemah.

The pathogen bacteria which causes MAS disease (Motile Aeromonad 
Septicaemia) on fresh water fish, especially catfish, is resistant to many 
antibiotics. 

The natural herbal medicine, made from extract of Betel, Guava and 
Sambiloto leaves, is proven to have cured the disease while increasing the 
immune system of the fish, preventing further outbreaks.
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Bakteri Asam Laktat asal Air Susu Ibu untuk
Menurunkan Kadar Kolesterol dan Mencegah Diare

Guna ASI Bagi
yang Bukan Bayi

Breast Milk
Benefits for Non

Infant Bakteri Asam Laktat teruji mampu memberikan berbagai manfaat
kesehatan, seperti meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, 
dan sebagainya. Penelitian menunjukan bahwa Air Susu Ibu (ASI)
mengandung bakteri asam laktat yang memiliki fungsi tertentu bagi tubuh.

ASI mengandung dua bakteri asam laktat, yaitu Bakteri Pediococcus
pentosaceus A38 dan Lactobasillus rhamnosus R23. Bakteri Pediococcus 
pentosaceus A38 terbukti dapat menurunkan kadar kolestrol darah dan 
menekan E. coli. Sedangkan Lactobasillus rhamnosus R23 berpotensi
sebagai pencegah diare akibat infeksi E. coli enteropatogenik. Kedua bakteri
ini dapat digunakan untuk memfermentasi susu menghasilkan yogurt dan
produk fermentasi lainnya.

Breast Milk (ASI) contains two types of lactic acid bacteria with specific
benefits for health. Pediococcus Pentosaceus A38 was proven to reduce the
serum cholesterol level and suppress E. coli in feces. In addition,
Lactobasillus rhamnosus R23 has the potential to prevent diarrhea. These
bacteria can be used in the milk fermentation to produce yogurt as well as
other fermented products.
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Perspektif
Riset membuktikan bahwa air susu ibu (ASI) tidak hanya berguna hanya bagi bayi. 
Inovasi mengantarkan ASI agar dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, selain 
bayi

Keunggulan Inovasi
l Dapat menurunkan kolesterol dan mencegah diare
l Dapat digunakan sebagai probiotik dalam produk susu fermentasi
l Dapat digunakan sebagai bahan pangan fungsional untuk memperbaiki

keseimbangan mikrobiota saluran pencernaan.

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Lilis Nuraida, Endang Prangdimurti, Hana, Antung Sima 

Fierliyanti, Apriliani W. Hartanti dan Qamariyah Nurdin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Biskuit Pati Lambat Cerna Ubi Jalar Ungu untuk
Diabetes

Biskuit Ungu
untuk Si Manis

Purple Cookie for
Sweetie

Biskuit Ubi Jalar Ungu Sehat adalah inovasi pengolahan pati ubi jalar ungu
melalui beberapa tahapan. Komposisi biskuit ini dapat menurunkan kadar
glukosa darah secara signifikan, serta menurunkan kadar kolesterol dan
trigliserida serum.

Proses optimalisasi produksi pati hidrotermal menggunakan kadar air 50%
dan suhu 75oC dan campuran pati ubi jalar ungu, menghasilkan pati lambat
cerna yang jika dikonsumsi dapat memberikan efek kenyang lebih lama,
sehingga cocok menjadi makanan alternatif yang sehat bagi penderita
diabetes atau yang sedang menjalani diet.

Healthy Purple Sweet Potato Biscuits for Diabetes is made from purple sweet
potato starch, through a specific hydrothermal processing. This biscuit can
significantly lower blood glucose level, triglycerides serum and cholesterol
level. The high starch contents of this biscuit gives longer satisfying feeling,
and is suitable for the diabetics and people on weight-loss program
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Perspektif
Seringkali kita tidak tahu bahwa solusi atas masalah yang kita hadapi sebenarnya 
tersedia melimpah-ruah dan murah di sekitar kita. Inovasi membuatnya menjadi 
nyata.

Keunggulan Inovasi
l Pati lambat cerna ubi jalar ungu dihasilkan melalui teknologi hidrotermal
l Sebagai makanan alternatif yang sehat bagi penderita diabetes atau yang 

sedang menjalani diet
l Memiliki kapasitas antioksidan tinggi, berkontribusi sebagai pemenuhan 

konsumsi vitamin C dan menangkal radikal bebas dalam tubuh

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sedarnawati Yasni, Antin Suswantinah dan Iceu Agustinisari
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

1514

Perspektif
Orang terkadang lupa bahwa alam memberikan banyak pilihan. Menyadari bahwa 
pilihan lain tersebut ada, menggunakannya dan terus mengembangkannya akan 
menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan aktif alami antimikroba dalam minyak jarak dapat menghambat 

beberapa jenis mikroba pathogen pada kulit
l Mempunyai aktivitas antimikroba lebih tinggi daripada sabun berbasis minyak 

nabati lain
l Aman digunakan oleh manusia dan limbah cair yang dihasilkan bersifat ramah 

lingkungan

Potensi Aplikasi
Formula pembuatan sabun nabati dengan basis minyak jarak dapat digunakan di 
industri sabun kesehatan, kecantikan atau untuk cairan pembersih lainnya.

Inovator
Nama  : Erliza Hambali, Dwi Setyaningsih, Ani Suryani, Mira Rivai, Malik 

Gunawan, Gabriel Pase, Sri Windarwati
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sabun Kesehatan dari Minyak Jarak
Pagar

Sehat dengan
Sabun Minyak

Jarak
Healthy with
Jatropha Oil

Soap

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Jarak pagar selain dikenal sebagai alternatif bahan bakar minyak ternyata
juga memiliki manfaat untuk dijadikan sabun kesehatan. Minyak nabati
jarak pagar mempunyai sifat anti mikroba bakteri pathogen, yang dalam
bentuk sabun ternyata lebih aktif menyingkirkan bakteri S. aureus dan E. coli
dari pada sabun berbasis minyak nabati lainnya. 

Sabun minyak jarak terbuat dari minyak jarak murni, larutan NaOH 30%, 
Gliserin, Sukrosa, Bioethanol 70%, dan minyak atsiri. Tambahan minyak 
atsiri memberikan efek relaksasi melalui aromanya dan efek pengobatan
bagi kulit bermasalah seperti berjerawat, eksim akibat jamur juga penyakit
kulit lainnya. Bagi kulit yang tidak bermasalah, pemakaian sabun berkhasiat
ini berfungsi untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan kulit.

Jatropha oil has anti - microbial properties and if used as soap is proven to be
more active to get rid off the S.aureus and E. coli than any other plant - oil
based soap.

Adding other ingredients such as essential oil, gives relaxing sensation, and
heals some skin problems such as acne, eczema related to fungi and others,
making the soap a healthy natural choice to use.
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Perspektif
Orang terkadang lupa bahwa alam memberikan banyak pilihan. Menyadari bahwa 
pilihan lain tersebut ada, menggunakannya dan terus mengembangkannya akan 
menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan aktif alami antimikroba dalam minyak jarak dapat menghambat

beberapa jenis mikroba pathogen pada kulit
l Mempunyai aktivitas antimikroba lebih tinggi daripada sabun berbasis minyak

nabati lain
l Aman digunakan oleh manusia dan limbah cair yang dihasilkan bersifat ramah

lingkungan

Potensi Aplikasi
Formula pembuatan sabun nabati dengan basis minyak jarak dapat digunakan di
industri sabun kesehatan, kecantikan atau untuk cairan pembersih lainnya.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Dwi Setyaningsih, Ani Suryani, Mira Rivai, Malik 

Gunawan, Gabriel Pase, Sri Windarwati
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sabun Kesehatan dari Minyak Jarak 
Pagar

Sehat dengan 
Sabun Minyak 

Jarak
Healthy with 
Jatropha Oil 

Soap

Jarak pagar selain dikenal sebagai alternatif bahan bakar minyak ternyata 
juga memiliki manfaat untuk dijadikan sabun kesehatan. Minyak nabati 
jarak pagar mempunyai sifat anti mikroba bakteri pathogen, yang dalam 
bentuk sabun ternyata lebih aktif menyingkirkan bakteri S. aureus dan E. coli 
dari pada sabun berbasis minyak nabati lainnya. 

Sabun minyak jarak terbuat dari minyak jarak murni, larutan NaOH 30%, 
Gliserin, Sukrosa, Bioethanol 70%, dan minyak atsiri. Tambahan minyak 
atsiri memberikan efek relaksasi melalui aromanya dan efek pengobatan 
bagi kulit bermasalah seperti berjerawat, eksim akibat jamur juga penyakit 
kulit lainnya. Bagi kulit yang tidak bermasalah, pemakaian sabun berkhasiat 
ini berfungsi untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan kulit.

Jatropha oil has anti - microbial properties and if used as soap is proven to be 
more active to get rid off the S.aureus and E. coli than any other plant - oil 
based soap.    

Adding other ingredients such as essential oil, gives relaxing sensation, and 
heals some skin problems such as acne, eczema related to fungi and others, 
making the soap a healthy natural choice to use. 
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Biskuit Pati Lambat Cerna Ubi Jalar Ungu untuk
Diabetes

Biskuit Ungu
untuk Si Manis

Purple Cookie for
Sweetie

Biskuit Ubi Jalar Ungu Sehat adalah inovasi pengolahan pati ubi jalar ungu 
melalui beberapa tahapan. Komposisi biskuit ini dapat menurunkan kadar
glukosa darah secara signifikan, serta menurunkan kadar kolesterol dan
trigliserida serum.

Proses optimalisasi produksi pati hidrotermal menggunakan kadar air 50%
dan suhu 75oC dan campuran pati ubi jalar ungu, menghasilkan pati lambat 
cerna yang jika dikonsumsi dapat memberikan efek kenyang lebih lama, 
sehingga cocok menjadi makanan alternatif yang sehat bagi penderita
diabetes atau yang sedang menjalani diet.

Healthy Purple Sweet Potato Biscuits for Diabetes is made from purple sweet
potato starch, through a specific hydrothermal processing. This biscuit can
significantly lower blood glucose level, triglycerides serum and cholesterol
level. The high starch contents of this biscuit gives longer satisfying feeling,
and is suitable for the diabetics and people on weight-loss program
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Perspektif
Seringkali kita tidak tahu bahwa solusi atas masalah yang kita hadapi sebenarnya 
tersedia melimpah-ruah dan murah di sekitar kita. Inovasi membuatnya menjadi
nyata.

Keunggulan Inovasi
l Pati lambat cerna ubi jalar ungu dihasilkan melalui teknologi hidrotermal
l Sebagai makanan alternatif yang sehat bagi penderita diabetes atau yang

sedang menjalani diet
l Memiliki kapasitas antioksidan tinggi, berkontribusi sebagai pemenuhan

konsumsi vitamin C dan menangkal radikal bebas dalam tubuh

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sedarnawati Yasni, Antin Suswantinah dan Iceu Agustinisari
Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Pengembangan Sediaan Madu-Galohgor Sebagai
Nutraceutical Berbasis Lokal untuk Kecukupan Gizi
Ibu Menyusui

Kearifan Lokal
Nan Modern

untuk Ibu
Modernized Local

Wisdom for
Mothers

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan kesehatan. Madu untuk ibu menyusui adalah inovasi
pengembangan madu dengan Galohgor sebagai nutraceutical berbasis lokal
untuk kecukupan gizi ibu menyusui. Upaya menciptakan formulasi madu
dengan Galohgor dapat meningkatkan citarasa tanpa mengurangi 
khasiatnya.

Produk madu Galohgor memiliki manfaat yang tidak hanya mampu
meningkatkan kesehatan ibu (terutama pasca melahirkan) dan anak, tapi
juga dapat mendorong peningkatan pemanfaatan kearifan budaya dan
tanaman lokal sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan 
kesejahteraan petani lokal tanaman obat.

Mother and child health is one indicator for the success of health
development. Honey for Breastfeeding Mothers is an innovation of honey
combined with Galohgor Plant as a local based nutraceutical to fulfill the
needed nutrition of breastfeeding mothers. Galohgor based honey is
capable of improving maternal health (especially post-natal) and child.
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Perspektif
"Saintifikasi" dan "modernisasi" jamu tradisional Indonesia adalah bentuk inovasi,
yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah teruji jaman, dan diterima oleh
masyarakat luas.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi ekstraksi dekokta yang cukup sederhana namun menghasilkan

kandungan beta karoten yang paling tinggi dibandingkan dengan metode 
ekstraksi lainnya

l Formulasi telah memenuhi standar dari BPOM
l Memberikan nilai tambah teknologi pada kearifan lokal Galohgor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Katrin Roosita, Siti Saa'diah dan Ietje Wientarsih
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pembuatan vaksin di dunia kesehatan adalah kegiatan sangat penting untuk 
meningkatkan kualitas hidup. Cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, dan cepat 
untuk menciptakan vaksin terus dikembangkan dan diawali dengan percobaan 
pada hewan.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi sederhana aplikatif
l Tepat guna dan sasaran
l Ekonomis dan bernilai bisnis
l Menghasilkan pelet dengan antibakteria Aeromonas hydrophila
l Peningkatan nilai guna pelet/pakan
l Ramah lingkungan.

Potensi Aplikasi
Produksi pelet dengan antibakteria Aeromonas hydrophia dapat digunakan oleh 
industri perikanan budidaya, penggemar ikan hias/hobi. Teknologi penciptaan 
vaksin dari ayam dan telur yang dihasilkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 
dunia farmasi.

Inovator
Nama  : Rahmat Hidayat;  Fachriyan Hasmi Pasaribu
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Pelet Bervaksin yang Mengandung
Imunoglobulin Y Anti Aeromonas hydrophila

Tulari Induknya,
Gunakan
Telurnya

Infect the Host,
Use the Eggs

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Pembuatan vaksin pada umumnya dilakukan dengan meminjam inang yang
sehat untuk ditularkan penyakit atau unsur yang berbahaya, agar terbentuk
antibodi yang dapat digunakan untuk menyembuhkan. Hal ini direplikasi secara
berbeda dengan cara meminjam ayam yang sehat untuk menghasilkan kuning
telur d n an  ba ri mo hydrophia yang menyerang ikan air
tawar.

Ikan yang dihasilkan akan diuji dan diseleksi kuning telurnya yang mengandung
Imunoglobulin Y yang dicampurkan ke dalam pelet pakan ikan. Ikan yang
mengkonsumsi pelet tersebut terbukti kebal terhadap infeksi bakteri dan
pemberian selama 14 hari pada dosis rendah mampu menekan kematian
sampai 0 %. Pemberian selama 30 hari menunjukkan hasil yang lebih baik lagi.

Creating vaccine from a healthy host is a common practice. With that principle,
anti bacteria Aeromonas hydrophia for fish  is produced. It is a new way of
using chicken as host, producing egg yolk containing Immunoglobulin Y.

The immunoglobulin y is mixed with fish pellet and fed to the fish. the fish
will develop immunity to the bacteria and a 14-days test showed good result,
reducing the-death rate to 0 %. A 30-days test showed even better result.
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Perspektif
Pembuatan vaksin di dunia kesehatan adalah kegiatan sangat penting untuk 
meningkatkan kualitas hidup. Cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, dan cepat 
untuk menciptakan vaksin terus dikembangkan dan diawali dengan percobaan 
pada hewan.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi sederhana aplikatif
l Tepat guna dan sasaran
l Ekonomis dan bernilai bisnis
l Menghasilkan pelet dengan antibakteria Aeromonas hydrophila
l Peningkatan nilai guna pelet/pakan
l Ramah lingkungan.

Potensi Aplikasi
Produksi pelet dengan antibakteria Aeromonas hydrophia dapat digunakan oleh
industri perikanan budidaya, penggemar ikan hias/hobi. Teknologi penciptaan 
vaksin dari ayam dan telur yang dihasilkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk
dunia farmasi.

Inovator
Nama : Rahmat Hidayat;  Fachriyan Hasmi Pasaribu
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Pelet Bervaksin yang Mengandung 
Imunoglobulin Y Anti Aeromonas hydrophila

Tulari Induknya, 
Gunakan 
Telurnya

Infect the Host, 
Use the Eggs

Pembuatan vaksin pada umumnya dilakukan dengan meminjam inang yang 
sehat untuk ditularkan penyakit atau unsur yang berbahaya, agar terbentuk 
antibodi yang dapat digunakan untuk menyembuhkan. Hal ini direplikasi secara 
berbeda dengan cara meminjam ayam yang sehat untuk menghasilkan kuning 
telur dengan anti bakteria Aeromonas hydrophia yang menyerang ikan air 
tawar. 

Ikan yang dihasilkan akan diuji dan diseleksi kuning telurnya yang mengandung 
Imunoglobulin Y yang dicampurkan ke dalam pelet pakan ikan. Ikan yang 
mengkonsumsi pelet tersebut terbukti kebal terhadap infeksi bakteri dan 
pemberian selama 14 hari pada dosis rendah mampu menekan kematian 
sampai 0 %. Pemberian selama 30 hari menunjukkan hasil yang lebih baik lagi.

Creating vaccine from a healthy host is a common practice. With that principle, 
anti bacteria Aeromonas hydrophia for fish  is produced. It is a new way of 
using chicken as host, producing egg yolk containing Immunoglobulin Y.

The immunoglobulin y is mixed with fish pellet and fed to the fish. the fish 
will develop immunity to the bacteria and a 14-days test showed good result, 
reducing the-death rate to 0 %. A 30-days test showed even better result.
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Pengembangan Sediaan Madu-Galohgor Sebagai
Nutraceutical Berbasis Lokal untuk Kecukupan Gizi
Ibu Menyusui

Kearifan Lokal
Nan Modern

untuk Ibu
Modernized Local

Wisdom for
Mothers

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan kesehatan. Madu untuk ibu menyusui adalah inovasi
pengembangan madu dengan Galohgor sebagai nutraceutical berbasis lokal
untuk kecukupan gizi ibu menyusui. Upaya menciptakan formulasi madu
dengan Galohgor dapat meningkatkan citarasa tanpa mengurangi 
khasiatnya.

Produk madu Galohgor memiliki manfaat yang tidak hanya mampu 
meningkatkan kesehatan ibu (terutama pasca melahirkan) dan anak, tapi
juga dapat mendorong peningkatan pemanfaatan kearifan budaya dan
tanaman lokal sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan 
kesejahteraan petani lokal tanaman obat.

Mother and child health is one indicator for the success of health
development. Honey for Breastfeeding Mothers is an innovation of honey
combined with Galohgor Plant as a local based nutraceutical to fulfill the
needed nutrition of breastfeeding mothers. Galohgor based honey is
capable of improving maternal health (especially post-natal) and child.
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Perspektif
"Saintifikasi" dan "modernisasi" jamu tradisional Indonesia adalah bentuk inovasi, 
yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah teruji jaman, dan diterima oleh 
masyarakat luas.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi ekstraksi dekokta yang cukup sederhana namun menghasilkan

kandungan beta karoten yang paling tinggi dibandingkan dengan metode
ekstraksi lainnya

l Formulasi telah memenuhi standar dari BPOM
l Memberikan nilai tambah teknologi pada kearifan lokal Galohgor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Katrin Roosita, Siti Saa'diah dan Ietje Wientarsih
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN



156

Obat Herbal Terstandar Anti HipertensiJamu Darah
Tinggi

Hypertension
Goes Herbal

Banyak penelitian telah membuktikan potensi ekstrak dari tanaman obat
sebagai anti-hipertensi dengan penentuan daya pencegahan terhadap
enzim penyebab hipertensi, Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) secara
in-vitro.

Inovasi ini memperkenalkan ekstrak yang terbuat dari tanaman pegagan,
kumis kucing dan tempuyung. Gabungan dari beberapa tanaman obat ini
memiliki daya inhibisi yang sangat tinggi terhadap ACE yakni 70,77%,
sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat herbal 
antihipertensi.

The extraction of different herbal plants was shown to be effective as an
anti-hypertensive agent through in-vitro enzyme inhibition. This innovation
offers herbal extract consists of different medicinal herbs soluted in ethanol.
The ACE inhibition effect of this extract is high (70.77%), so that this formula
could be developed as anti-hypertensive herbal medicine.
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Perspektif
Pasar obat herbal dunia "hanya" 100 Milyar US$, seperlima pasar obat 
konvensional, namun tumbuh 3 kali lebih cepat. Obat herbal terstandar menjadi 
bidang inovasi yang tumbuh lebih cepat dari keduanya.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki daya pencegahan yang sebanding dengan obat anti hipertensi standar
l Formula dapat dibuat dengan proses yang sederhana dan murah
l Meningkatkan harkat dan nilai tambah tanaman obat asli Indonesia

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono, Min Rahminiwati, Latifah K Darusman,

Syamsul Hadi, Chaidir, Nurliani Bernawi, Edy Djauhari, Rudy
Heryanto dan Susi Indariani

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pengembangan alternatif sumber bahan baku alami yang terbaharukan bagi 
surfaktan DiEtanolAmida (DEA) memastikan pasokan ke industri yang 
membutuhkan.

Keunggulan Inovasi
l Kadar asam lemak bebas 0,38-0,51 %
l Kisaran pH antara 9,28-9,87 
l Mampu menurunkan tegangan permukaan air 51,5-60,6 % 
l Mampu menurunkan tegangan antarmuka 88,3-99,3 % 
l Mampu meningkatkan stabilitas emulsi sekitar 78,61-76,83 % 
l Tingkat kecerahan warna (nilai L) antara 38,97-41,22

Potensi Aplikasi
Teknik baru pembuatan surfaktan DEA untuk kebutuhan industri kosmetik, farmasi 
dan pertambangan minyak bumi.

Inovator
Nama  : Ani Suryani, Aziz Darwis, Khaswar Syamsu, Desi Yarni
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Proses Produksi Surfaktan DiEtanolAmida
(DEA) dari Asam Lemak Minyak Inti Sawit

Surfaktan
Minyak Inti

Sawit
Surfactant from
Palm Kernel Oil

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Surfaktan adalah bahan yang dapat mencampurkan dua cairan yang
umumnya tidak saling bercampur seperti minyak dan air, karena 
menurunkan tegangan permukaan cairan. Surfaktan DEA umumnya dibuat
dari minyak kelapa dan banyak digunakan pada industri kosmetika dan
farmasi. Aplikasi surfaktan juga dibutuhkan dalam jumlah besar di
pertambangan minyak.

Untuk memproduksi surfaktan DEA, asam laurat dalam minyak inti sawit
direaksikan dengan DiEtanolAmide dengan rasio molar dan kondisi proses
tertentu. Proses tersebut berlangsung dalam reaktor amidasi yang
dilengkapi dengan pengaduk dan pemanas. Selama reaksi juga 
ditambahkan katalis, yaitu sodium metilat dengan konsentrasi tertentu.

Surfactant is used largely in cosmetics and pharmaceuticals company, not to
mention the oil well exploitation. The surfactant DiEthanolAmide (DEA) is
produced from the reaction between lauric acid from palm kernel with
DiEthanolAmide under certain ratio and condition.

DEA production is done in the amidation reactor using equiped with a mixer,
and uses Sodium Methylate as catalyst.
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Perspektif
Pengembangan alternatif sumber bahan baku alami yang terbaharukan bagi 
surfaktan DiEtanolAmida (DEA) memastikan pasokan ke industri yang 
membutuhkan.

Keunggulan Inovasi
l Kadar asam lemak bebas 0,38-0,51 %
l Kisaran pH antara 9,28-9,87
l Mampu menurunkan tegangan permukaan air 51,5-60,6 %
l Mampu menurunkan tegangan antarmuka 88,3-99,3 % 
l Mampu meningkatkan stabilitas emulsi sekitar 78,61-76,83 %
l Tingkat kecerahan warna (nilai L) antara 38,97-41,22

Potensi Aplikasi
Teknik baru pembuatan surfaktan DEA untuk kebutuhan industri kosmetik, farmasi 
dan pertambangan minyak bumi.

Inovator
Nama : Ani Suryani, Aziz Darwis, Khaswar Syamsu, Desi Yarni
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Proses Produksi Surfaktan DiEtanolAmida
(DEA) dari Asam Lemak Minyak Inti Sawit

Surfaktan 
Minyak Inti 

Sawit
Surfactant from 
Palm Kernel Oil

Surfaktan adalah bahan yang dapat mencampurkan dua cairan yang 
umumnya tidak saling bercampur seperti minyak dan air, karena 
menurunkan tegangan permukaan cairan. Surfaktan DEA umumnya dibuat 
dari minyak kelapa dan banyak digunakan pada industri kosmetika dan 
farmasi. Aplikasi surfaktan juga dibutuhkan dalam jumlah besar di 
pertambangan minyak. 

Untuk memproduksi surfaktan DEA, asam laurat dalam minyak inti sawit 
direaksikan dengan DiEtanolAmide dengan rasio molar dan kondisi proses 
tertentu. Proses tersebut berlangsung dalam reaktor amidasi yang 
dilengkapi dengan pengaduk dan pemanas. Selama reaksi juga 
ditambahkan katalis, yaitu sodium metilat dengan konsentrasi tertentu.        

Surfactant is used largely in cosmetics and pharmaceuticals company, not to 
mention the oil well exploitation. The surfactant DiEthanolAmide (DEA) is 
produced from the reaction between lauric acid from palm kernel with 
DiEthanolAmide under certain ratio and condition.

DEA production is done in the amidation reactor using equiped with a mixer, 
and uses Sodium Methylate as catalyst.

415 Inovasi IPB dalam 1.045

156

Obat Herbal Terstandar Anti HipertensiJamu Darah
Tinggi

Hypertension
Goes Herbal

Banyak penelitian telah membuktikan potensi ekstrak dari tanaman obat
sebagai anti-hipertensi dengan penentuan daya pencegahan terhadap
enzim penyebab hipertensi, Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) secara
in-vitro.

Inovasi ini memperkenalkan ekstrak yang terbuat dari tanaman pegagan,
kumis kucing dan tempuyung. Gabungan dari beberapa tanaman obat ini
memiliki daya inhibisi yang sangat tinggi terhadap ACE yakni 70,77%, 
sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat herbal 
antihipertensi.

The extraction of different herbal plants was shown to be effective as an
anti-hypertensive agent through in-vitro enzyme inhibition. This innovation
offers herbal extract consists of different medicinal herbs soluted in ethanol.
The ACE inhibition effect of this extract is high (70.77%), so that this formula
could be developed as anti-hypertensive herbal medicine.
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Perspektif
Pasar obat herbal dunia "hanya" 100 Milyar US$, seperlima pasar obat 
konvensional, namun tumbuh 3 kali lebih cepat. Obat herbal terstandar menjadi
bidang inovasi yang tumbuh lebih cepat dari keduanya.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki daya pencegahan yang sebanding dengan obat anti hipertensi standar
l Formula dapat dibuat dengan proses yang sederhana dan murah
l Meningkatkan harkat dan nilai tambah tanaman obat asli Indonesia

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono, Min Rahminiwati, Latifah K Darusman,

Syamsul Hadi, Chaidir, Nurliani Bernawi, Edy Djauhari, Rudy
Heryanto dan Susi Indariani

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Metode Mikroenkapsulasi Sel Leydig untuk Produksi
Hormon Testosteron dengan Komposisi Bahan
Penyalut Alginat dan Gelatin

Cara Aman
Tingkatkan
Kejantanan

Safe Way to
Boost Manhood Banyak lelaki yang kekurangan “hormon kejantanan” yakni testosteron

karena faktor usia, toksin, maupun penyakit. Kekurangan hormon umumnya
diobati dengan pemberian hormon secara rutin, baik melalui obat minum
maupun suntikan. Namun terapi medis konvensional tersebut berisiko
memicu timbulnya penyakit lain.

Inovasi ini menawarkan suatu metode pengobatan berbeda, dimana sel-sel
tubuh yang membuat testosteron itu sendirilah yang ditanam di tubuh
penderita. Untuk mencegah reaksi penolakan, sel dibungkus dengan
metode mikroenkapsulasi menggunakan gelatin dan alginat.

Nowadays there are many men suffer from testosterone deficiency which
leads to many health problems. This problem is commonly treated with
hormone injection, yet causes several health risks. This innovation offers an
implant with testosterone-producing cells. Microencapsulation of the cells
with gelatin-alginate compound helps to prevent rejection reaction.

159

Perspektif
Untuk kesehatan seksual solusi utamanya adalah terapi hormonal. Namun karena
berbagai efek samping ditemukan akibat terapi hormon, inovasi ini menawarkan
pencangkokan sel penghasil hormon

Keunggulan Inovas
l Terapi yang lebih aman dibandingkan dengan terapi hormonal konvensional
l Teknologi mikroenkapsulasi mencegah reaksi penolakan tubuh
l Tidak mengganggu aktivitas produksi hormon

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Wahono Esthi Prasetyaningtyas, Kusdiantoro Mohamad, 

Irmanida Batubara, Ita Djuwita dan I Ketut Mudite Adnyane
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Sesuatu yang alami umumnya sehat, namun sayang khasiatnya berkurang bila 
disimpan lama. Proses mempertahankan khasiat sekaligus memberikan 
keunggulan lainnya dibutuhkan untuk menjadikannya inovasi baru.

Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan sediaan klorofil yang hijau terang, kelarutannya tinggi, dan 

bertahan lama.
l Bahan baku yang digunakan tersedia di Indonesia dalam jumlah banyak.
l Meningkatkan nilai ekonomis dari daun cincau.
l Khasiat kesehatan sebagai penurun kolesterol dan antioksidan sudah teruji.

Potensi Aplikasi
Industri minuman kesehatan, suplemen, dan farmasi.

Inovator
Nama  : Clara M. Kusharto
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Khasiat Kesehatan di Balik Daun Cincau (Premna
oblongifolia Merr.) sebagai Alternatif Minuman
Kesehatan

Si Hijau yang
Menyehatkan

The Healthy
Green Stuffs

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Daun cincau (Premna oblongifolia Merr.) yang selama ini banyak dikonsumsi
oleh masyarakat, ternyata mengandung klorofil yang relatif tinggi (1.709 ppm)
dibandingkan jenis daun lainnya seperti murbei (844 ppm), katuk (1.509 ppm),
dan pegagan (832 ppm).

Klorofil alami mengandung ion Mg yang mudah bereaksi sehingga waktu
simpannya relatif terbatas. Dengan mengganti ion Mg dengan mineral mikro Cu
turunan klorofil yang relatif stabil, daya simpan lebih lama, dan tidak mudah
rusak akibat pengaruh eksternal.  

Hasil uji pada kelinci menunjukan bahwa bubuk ekstrak Cu turunan klorofil
dapat menghambat peningkatan kolesterol darah dan kadar MDA 
(malondialdehyde).

Cincau leaf (Premna oblongifolia Merr.) commonly consumed by people
contains a lot more chlorophyll (1709 ppm) compared to other leaves.

Chlorophyll contains the Mg ion wich is easily degraded. By replacing it with Cu
the chlorophyll powder derivate is more stable and can be stored longers.

Test on rabbits showed that it inhibits blood cholesterol and MDA 
(malondialdehyde) level.
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Perspektif
Sesuatu yang alami umumnya sehat, namun sayang khasiatnya berkurang bila 
disimpan lama. Proses mempertahankan khasiat sekaligus memberikan 
keunggulan lainnya dibutuhkan untuk menjadikannya inovasi baru.

Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan sediaan klorofil yang hijau terang, kelarutannya tinggi, dan

bertahan lama.
l Bahan baku yang digunakan tersedia di Indonesia dalam jumlah banyak.
l Meningkatkan nilai ekonomis dari daun cincau.
l Khasiat kesehatan sebagai penurun kolesterol dan antioksidan sudah teruji.

Potensi Aplikasi
Industri minuman kesehatan, suplemen, dan farmasi.

Inovator
Nama : Clara M. Kusharto
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Khasiat Kesehatan di Balik Daun Cincau (Premna 
oblongifolia Merr.) sebagai Alternatif Minuman 
Kesehatan

Si Hijau yang 
Menyehatkan

The Healthy 
Green Stuffs

Daun cincau (Premna oblongifolia Merr.) yang selama ini banyak dikonsumsi 
oleh masyarakat, ternyata mengandung klorofil yang relatif tinggi (1.709 ppm) 
dibandingkan jenis daun lainnya seperti murbei (844 ppm), katuk (1.509 ppm), 
dan pegagan (832 ppm).

Klorofil alami mengandung ion Mg yang mudah bereaksi sehingga waktu 
simpannya relatif terbatas. Dengan mengganti ion Mg dengan mineral mikro Cu 
turunan klorofil yang relatif stabil, daya simpan lebih lama, dan tidak mudah 
rusak akibat pengaruh eksternal.  

Hasil uji pada kelinci menunjukan bahwa bubuk ekstrak Cu turunan klorofil 
dapat menghambat peningkatan kolesterol darah dan kadar MDA 
(malondialdehyde).    

Cincau leaf (Premna oblongifolia Merr.) commonly consumed by people 
contains a lot more chlorophyll (1709 ppm) compared to other leaves.  

Chlorophyll contains the Mg ion wich is easily degraded. By replacing it with Cu 
the chlorophyll powder derivate is more stable and can be stored longers. 

Test on rabbits showed that it inhibits blood cholesterol and MDA 
(malondialdehyde) level.    
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Metode Mikroenkapsulasi Sel Leydig untuk Produksi
Hormon Testosteron dengan Komposisi Bahan
Penyalut Alginat dan Gelatin

Cara Aman
Tingkatkan
Kejantanan

Safe Way to
Boost Manhood Banyak lelaki yang kekurangan “hormon kejantanan” yakni testosteron 

karena faktor usia, toksin, maupun penyakit. Kekurangan hormon umumnya
diobati dengan pemberian hormon secara rutin, baik melalui obat minum
maupun suntikan. Namun terapi medis konvensional tersebut berisiko
memicu timbulnya penyakit lain.

Inovasi ini menawarkan suatu metode pengobatan berbeda, dimana sel-sel
tubuh yang membuat testosteron itu sendirilah yang ditanam di tubuh
penderita. Untuk mencegah reaksi penolakan, sel dibungkus dengan
metode mikroenkapsulasi menggunakan gelatin dan alginat.

Nowadays there are many men suffer from testosterone deficiency which
leads to many health problems. This problem is commonly treated with
hormone injection, yet causes several health risks. This innovation offers an
implant with testosterone-producing cells. Microencapsulation of the cells
with gelatin-alginate compound helps to prevent rejection reaction.
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Perspektif
Untuk kesehatan seksual solusi utamanya adalah terapi hormonal. Namun karena
berbagai efek samping ditemukan akibat terapi hormon, inovasi ini menawarkan 
pencangkokan sel penghasil hormon

Keunggulan Inovas
l Terapi yang lebih aman dibandingkan dengan terapi hormonal konvensional
l Teknologi mikroenkapsulasi mencegah reaksi penolakan tubuh
l Tidak mengganggu aktivitas produksi hormon

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Wahono Esthi Prasetyaningtyas, Kusdiantoro Mohamad, 

Irmanida Batubara, Ita Djuwita dan I Ketut Mudite Adnyane
Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Tablet Nanopartikel Ekstrak Kulit Kayu Mahoni
Tersalut Kitosan sebagai Suplemen
Antihiperkolesterol

Anti Kolesterol
dari Kulit Kayu

Anti-Cholestherol
from Tree Bar

Salah satu penyebab penyakit jantung koroner adalah konsentrasi
kolesterol darah yang melebihi normal. Pengobatan penyakit tersebut
dengan bahan alami merupakan alternatif potensial yang dapat 
dikembangkan karena lebih murah, berkhasiat, efek samping minim, dan
juga bahan bakunya tersedia di alam.

Hasil inovasi merupakan aplikasi tablet nanopartikel dari ekstrak kulit kayu
mahoni, dengan bahan penyalut kitosan untuk pengembangan produk
suplemen anti-hiperkolesterolemia.

One of the main causes of the coronary heart disease is the high
concentration of blood cholesterol in the body. The innovation offers
chitosan encapsulated nanoparticle extracts of mahogany barks for
developing anti-hypercholesterolemia supplement. Categorized as herbal
medicine, this supplement is more affordable and has lower side effect than
conventional medicine.

ons in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Mengolah obat herbal dengan teknologi nano memberikan banyak keuntungan,
misalnya perbaikan daya larut obat, bioavailability, mencegah toksisitas, dan
meningkatkan stabilitas.

Keunggulan Inovasi
l Penggunaan teknologi nanopartikel sehingga suplemen lebih mudah diserap 

oleh tubuh
l Memberi nilai tambah bagi limbah pengolahan kayu mahoni

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Syamsul Falah, Sulistiyani dan Popi Asri Kurniatin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Lebah telah memberikan nilai tambah dengan membuat madu dan propolis, hanya 
butuh sedikit campur tangan manusia agar kita dapat menikmati obat alami dari 
alam.

Keunggulan Inovasi
l Pemanfaatan keanekaragaman hayati nusantara.
l Produksi obat berbasis alam, dengan spesifikasi tanpa efek samping.
l Sebagai produk alami.
l Bahan baku melimpah di seluruh wilayah nusantara, dan dapat diperbaharui
l Pengembangan potensi peternakan lebah

Potensi Aplikasi
Proses ekstraksi propolis dari sarang lebah madu lokal memberikan alternatif 
pemanfaatan produk bagi peternak lebah selain madu. Propolis yang dihasilkan 
juga bisa digunakan untuk tujuan farmasi, kosmetika, personal care, dan pangan 
fungsional

Inovator
Nama  : A.E. Zaenal Hasan; I Made Artika; Kasno; Adji Suranto; D. 

Anggraeni ; M. Lasmiyanti;  Amin Fatoni; Geraldus Tukan
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Ekstraksi Propolis dari Sarang Lebah
Madu Trigona spp.

Lilin Sehat dari
Si Manis

Healthy Wax
from Sweetie

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Selama ini peternak lebah jarang memberdayakan sarang lebah untuk diolah.
Padahal propolis pada sarang lebah bisa diekstrasi menjadi produk farmasi,
kosmetika, personal care, dan pangan fungsional. Di Indonesia banyak ekstra
propolis berasal dari lebah Apis melifera dari Eropa dan kini pengekstraksian
juga dapat dilakukan pada propolis lebah madu Trigona spp. lokal.

Ekstraksi menggunakan campuran pelarut organik dan air pada konsentrasi
tertentu pada sarang lebah madu Trigona spp. Ekstrak propolis diuji banding
dengan propolis komersial dan antibiotik ampisilin menggunakan bakteri uji,
yaitu Staphilococcus aureus, Bacillus substilis, dan Escherichia coli, 
Campylobacter sp, Salmonela sp, Enterobacter sakazakii. Ekstrak propolis dari
lebah Madu Trigona spp. terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri uji.

In Indonesia, propolis extraction usually comes from Apis melifera bee, but now
the propolis can also be extracted from local Trigona spp honey bees.

Using a mixture of alcohol and water with 70% concentration, the propolis can
be axtracted. In a trial such as using bacteria Staphilococcus aureus, Bacillus
substilis, and Escherichia coli, Campylobacter sp, Pseudomonas sp, 
Streptococcus mutans, Klebsiella sp, Salmonela sp, Enterobacter sakazakii, the
propolis can slow down the bacteria growth.
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Perspektif
Lebah telah memberikan nilai tambah dengan membuat madu dan propolis, hanya 
butuh sedikit campur tangan manusia agar kita dapat menikmati obat alami dari 
alam.

Keunggulan Inovasi
l Pemanfaatan keanekaragaman hayati nusantara.
l Produksi obat berbasis alam, dengan spesifikasi tanpa efek samping.
l Sebagai produk alami.
l Bahan baku melimpah di seluruh wilayah nusantara, dan dapat diperbaharui
l Pengembangan potensi peternakan lebah

Potensi Aplikasi
Proses ekstraksi propolis dari sarang lebah madu lokal memberikan alternatif 
pemanfaatan produk bagi peternak lebah selain madu. Propolis yang dihasilkan 
juga bisa digunakan untuk tujuan farmasi, kosmetika, personal care, dan pangan
fungsional

Inovator
Nama : A.E. Zaenal Hasan; I Made Artika; Kasno; Adji Suranto; D. 

Anggraeni ; M. Lasmiyanti;  Amin Fatoni; Geraldus Tukan
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Ekstraksi Propolis dari Sarang Lebah 
Madu Trigona spp.

Lilin Sehat dari 
Si Manis

Healthy Wax 
from Sweetie

Selama ini peternak lebah jarang memberdayakan sarang lebah untuk diolah. 
Padahal propolis pada sarang lebah bisa diekstrasi menjadi produk farmasi, 
kosmetika, personal care, dan pangan fungsional. Di Indonesia banyak ekstra 
propolis berasal dari lebah Apis melifera dari Eropa dan kini pengekstraksian 
juga dapat dilakukan pada propolis lebah madu Trigona spp. lokal.                                          

Ekstraksi menggunakan campuran pelarut organik dan air pada konsentrasi 
tertentu pada sarang lebah madu Trigona spp. Ekstrak propolis diuji banding 
dengan propolis komersial dan antibiotik ampisilin menggunakan bakteri uji, 
yaitu Staphilococcus aureus, Bacillus substilis, dan Escherichia coli, 
Campylobacter sp, Salmonela sp, Enterobacter sakazakii. Ekstrak propolis dari 
lebah Madu Trigona spp. terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri uji.  

In Indonesia, propolis extraction usually comes from Apis melifera bee, but now 
the propolis can also be extracted from local Trigona spp honey bees.  

Using a mixture of alcohol and water with 70% concentration, the propolis can 
be axtracted. In a trial such as using bacteria Staphilococcus aureus, Bacillus 
substilis, and Escherichia coli, Campylobacter sp, Pseudomonas sp, 
Streptococcus mutans, Klebsiella sp, Salmonela sp, Enterobacter sakazakii, the 
propolis can slow down the bacteria growth. 
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Tablet Nanopartikel Ekstrak Kulit Kayu Mahoni
Tersalut Kitosan sebagai Suplemen
Antihiperkolesterol

Anti Kolesterol
dari Kulit Kayu

Anti-Cholestherol
from Tree Bar

Salah satu penyebab penyakit jantung koroner adalah konsentrasi
kolesterol darah yang melebihi normal. Pengobatan penyakit tersebut
dengan bahan alami merupakan alternatif potensial yang dapat 
dikembangkan karena lebih murah, berkhasiat, efek samping minim, dan
juga bahan bakunya tersedia di alam.

Hasil inovasi merupakan aplikasi tablet nanopartikel dari ekstrak kulit kayu 
mahoni, dengan bahan penyalut kitosan untuk pengembangan produk 
suplemen anti-hiperkolesterolemia.

One of the main causes of the coronary heart disease is the high
concentration of blood cholesterol in the body. The innovation offers
chitosan encapsulated nanoparticle extracts of mahogany barks for
developing anti-hypercholesterolemia supplement. Categorized as herbal
medicine, this supplement is more affordable and has lower side effect than
conventional medicine.
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Perspektif
Mengolah obat herbal dengan teknologi nano memberikan banyak keuntungan,
misalnya perbaikan daya larut obat, bioavailability, mencegah toksisitas, dan 
meningkatkan stabilitas.

Keunggulan Inovasi
l Penggunaan teknologi nanopartikel sehingga suplemen lebih mudah diserap

oleh tubuh
l Memberi nilai tambah bagi limbah pengolahan kayu mahoni

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Syamsul Falah, Sulistiyani dan Popi Asri Kurniatin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Fotometer Jinjing Sederhana sebagai Alat Bantu
Kendali Mutu Simplisia Tumbuhan Obat bagi Petani

Penjaga Mutu
Jamu Portabel
Portable Herbs

Quality Controller
Kendali mutu simplisia tumbuhan obat diperlukan untuk mengetahui
kualitas kimiawi bahan baku sehingga kualitas, keamanan dan khasiat
produk turunannya terjamin. Inovasi berupa fotometer jinjing sederhana
berbasis teknik spektroskopi UV-Vis dikombinasikan dengan metode
pengolahan data kemometrik.

Penggunaan perangkat ini memudahkan petani mengendalikan mutu
tumbuhan obat yang telah diuji coba, dengan membedakan beragam
rimpang temulawak berdasarkan kualitasnya. Selain murah, ringan dan
mudah dibawa, fotometer ini juga mudah dioperasikan. Fotometer jinjing
dapat membantu mengurangi penggunaan bahan kimia pada tanaman
hingga batas minimum menjadikan produk turunan aman untuk 
dikonsumsi.

Quality control in the production of herbal medicine is highly important.
Therefore, a “gadget“ was developed for farmers to assess the quality of
their medicinal plants. Using a portable photometer equipped with the
Uvspectroscopy technique and a good data management system, this
innovation is inexpensive, lightweight and easy to use.
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Perspektif
Salah satu masalah utama di industri obat herbal adalah lemahnya standar dan
pengendalian mutu bahan baku. Inovasi fotometer ini bisa berdampak positif, baik
bagi petani maupun industri.

Keunggulan Inovasi
l Terdiri dari komponen-komponen yang sederhana, namun dapat menunjukkan 

kemampuan analisa yang cukup baik
l Mempermudah petani dalam memilah kualitas simplisia untuk dijual
l Meningkatkan standar dan nilai tambah produk herbal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Eti Rohaeti, Rudi Heryanto, Aryo Tedjo, dan Muhammad Rafi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Mempelajari, menggunakan dan menggabungkan kearifan lokal dalam hal 
pengobatan herbal alami, dan menjadikannya minuman yang enak sekaligus 
menyehatkan karena menjadi sumber antioksidan dan solusi bagi beberapa 
problem batu ginjal.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah didapat
l Teknologi sederhana ramah lingkungan
l Tidak memerlukan peralatan pengolahan yang canggih
l Semua komposisi disiapkan dalam bentuk yang dapat diukur dengan 

kuantitatif dan tingkat keberulangan yang tinggi
l Pendekatan formulasi dilakukan secara komprehensif melibatkan semua 

atribut mutu dengan optimasi menggunakan design expert software 7.0

Potensi Aplikasi
Pembuatan minuman fungsional antioksidan alami untuk industri pangan 
minuman, farmasi atau jamu, juga kemampuan institusi dalam hal penelitian dan 
pengembangan produk dapat diaplikasikan untuk pengembangan minuman-
minuman fungsional lainnya.

Inovator
Nama  : Hanny Wijaya
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Formulasi Minuman Fungsional Berbasis Kumis
Kucing  (Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) dan
Proses

'Teh Jawa'
Berkhasiat

Rejuvenating
‘java tea’

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Kumis kucing telah dikenal luas dalam masyarakat Indonesia dan memiliki
khasiat pengobatan memperlancar saluran air seni. Inovasi ini menawarkan
pemanfaatan kumis kucing untuk dijadikan minuman fungsional yang 
dinamakan Teh Jawa.

Pembuatan formula minuman dibuat dengan campuran ekstraksi dari kumis
kucing (60%), jahe, secang, temulawak, dan lemon. Proses pembuatan formula
selanjutnya dilakukan dengan mencampur ekstrak rempah yang telah 
dipersiapkan.

Formula dapat digunakan sebagai sumber antioksidan dan juga sebagai peluruh
batu ginjal. Pencampuran rempah-rempah dalam formulasi minuman, 
dilakukan untuk memperoleh suatu kombinasi dengan aktivitas yang lebih
tinggi, dibandingkan jika hanya digunakan secara terpisah/tunggal.

Kumis kucing, also known as java tea, can be combined with other extracts such
as ginger, secang, curcuma and lemon with 6:4 proportion to become a
functional natural antioxidant drink.

The functional drink, is believed to have urolitiasis antilithic function (solution
for some stone kidney problems), and along with other extracts delivers other
benefits for the body.
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Perspektif
Mempelajari, menggunakan dan menggabungkan kearifan lokal dalam hal
pengobatan herbal alami, dan menjadikannya minuman yang enak sekaligus 
menyehatkan karena menjadi sumber antioksidan dan solusi bagi beberapa 
problem batu ginjal.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah didapat
l Teknologi sederhana ramah lingkungan
l Tidak memerlukan peralatan pengolahan yang canggih
l Semua komposisi disiapkan dalam bentuk yang dapat diukur dengan

kuantitatif dan tingkat keberulangan yang tinggi
l Pendekatan formulasi dilakukan secara komprehensif melibatkan semua

atribut mutu dengan optimasi menggunakan design expert software 7.0

Potensi Aplikasi
Pembuatan minuman fungsional antioksidan alami untuk industri pangan 
minuman, farmasi atau jamu, juga kemampuan institusi dalam hal penelitian dan 
pengembangan produk dapat diaplikasikan untuk pengembangan minuman-
minuman fungsional lainnya.

Inovator
Nama : Hanny Wijaya
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Formulasi Minuman Fungsional Berbasis Kumis 
Kucing  (Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) dan 
Proses

'Teh Jawa' 
Berkhasiat

Rejuvenating 
‘java tea’

Kumis kucing telah dikenal luas dalam masyarakat Indonesia dan memiliki 
khasiat pengobatan memperlancar saluran air seni. Inovasi ini menawarkan 
pemanfaatan kumis kucing untuk dijadikan minuman fungsional yang 
dinamakan Teh Jawa.

Pembuatan formula minuman dibuat dengan campuran ekstraksi dari kumis 
kucing (60%), jahe, secang, temulawak, dan lemon. Proses pembuatan formula 
selanjutnya dilakukan dengan mencampur ekstrak rempah yang telah 
dipersiapkan. 

Formula dapat digunakan sebagai sumber antioksidan dan juga sebagai peluruh 
batu ginjal. Pencampuran rempah-rempah dalam formulasi minuman, 
dilakukan untuk memperoleh suatu kombinasi dengan aktivitas yang lebih 
tinggi, dibandingkan jika hanya digunakan secara terpisah/tunggal.    

Kumis kucing, also known as java tea, can be combined with other extracts such 
as ginger, secang, curcuma and lemon with 6:4 proportion to become a 
functional natural antioxidant drink. 

The functional drink, is believed to have urolitiasis antilithic function (solution 
for some stone kidney problems), and along with other extracts delivers other 
benefits for the body.   
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Fotometer Jinjing Sederhana sebagai Alat Bantu
Kendali Mutu Simplisia Tumbuhan Obat bagi Petani

Penjaga Mutu
Jamu Portabel
Portable Herbs

Quality Controller
Kendali mutu simplisia tumbuhan obat diperlukan untuk mengetahui
kualitas kimiawi bahan baku sehingga kualitas, keamanan dan khasiat
produk turunannya terjamin. Inovasi berupa fotometer jinjing sederhana
berbasis teknik spektroskopi UV-Vis dikombinasikan dengan metode
pengolahan data kemometrik.

Penggunaan perangkat ini memudahkan petani mengendalikan mutu 
tumbuhan obat yang telah diuji coba, dengan membedakan beragam 
rimpang temulawak berdasarkan kualitasnya. Selain murah, ringan dan
mudah dibawa, fotometer ini juga mudah dioperasikan. Fotometer jinjing
dapat membantu mengurangi penggunaan bahan kimia pada tanaman
hingga batas minimum menjadikan produk turunan aman untuk 
dikonsumsi.

Quality control in the production of herbal medicine is highly important.
Therefore, a “gadget“ was developed for farmers to assess the quality of
their medicinal plants. Using a portable photometer equipped with the
Uvspectroscopy technique and a good data management system, this
innovation is inexpensive, lightweight and easy to use.
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Perspektif
Salah satu masalah utama di industri obat herbal adalah lemahnya standar dan
pengendalian mutu bahan baku. Inovasi fotometer ini bisa berdampak positif, baik 
bagi petani maupun industri.

Keunggulan Inovasi
l Terdiri dari komponen-komponen yang sederhana, namun dapat menunjukkan 

kemampuan analisa yang cukup baik
l Mempermudah petani dalam memilah kualitas simplisia untuk dijual
l Meningkatkan standar dan nilai tambah produk herbal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Eti Rohaeti, Rudi Heryanto, Aryo Tedjo, dan Muhammad Rafi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Formula Temulawak, Meniran, Sambiloto dan Temu
Ireng yang Berkhasiat Menanggulangi dan Mencegah
Wabah Flu Burung (Avian Influenza) pada Unggas

Jamu Anti Flu
Burung (107)

Anti-Avian Flu
Herbal Formula

Berdasarkan hasil uji coba virus Avian Influenza (AI), ayam percobaan yang
diberi inovasi formula dari campuran ekstrak herbal (temulawak, meniran,
sambiloto dan temu ireng) pada dosis tertentu, lebih dapat bertahan hidup
dibandingkan dengan ayam yang tidak diberi apa-apa (kontrol negatif).

Inovasi ini menjadi sangat penting dalam upaya menanggulangi AI, sehingga
dapat mencegah kerugian ekonomi yang dialami oleh peternak unggas.

Based on the experiment of Avian Influenza (AI) in chicken, it showed
chickens received the certain herbal formula are more resistant to the AI
virus infection than those of non-receivers (negative control). This formula is
an important innovation to reduce the economic loss of poultry farmers due
to the avian disease.
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Perspektif
Persaingan antara obat herbal dan obat konvensional kini merambah kawasan 
peternakan (ayam). Yang menarik, di kawasan ini kinerja obat herbal ternyata lebih 
unggul.

Keunggulan Inovasi
l Terbukti dapat menanggulangi penyakit AI pada ayam secara lebih efektif 

dibandingkan dengan vaksin anti AI
l Kemudahan aplikasi formula herbal karena dicampur dalam pakan ternak

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Bambang Pontjo Priosoeryanto, Waras Nurcholis,Edy Djauhari

Purwakusumah, Latifah K. Darusman, Irmanida Batubara, Eva
Harlina dan Desianto Budi Utomo

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pada murbei, daun menjadi lebih penting daripada buah, sebagai pakan ulat sutera 
untuk kebutuhan industri kecil. Memberikan alternatif pengolahan buahnya 
menjadi sari berkualitas dan berkhasiat akan memberi nilai tambah bagi petani 
tanaman murbei.

Keunggulan Inovasi
l Proses pembuatannya sederhana dan mudah dilakukan
l Meningkatkan nilai tambah bagi petani tanaman murbei
l Bahan baku murah dan mudah didapat di daerah sekitar lokasi persuteraan 

alam
l Signifikan meningkatkan kandungan kolesterol HDL dan menurunkan LDL.

Potensi Aplikasi
Alternatif sumber sari minuman kesehatan, industri farmasi, dan memberikan 
alternatif penggunaan buah murbei bagi petani tanaman murbei.

Inovator
Nama  : Clara M. Kusharto; Budi Setiawan; Merynda Indriyani S
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sari Buah Murbei sebagai Minuman Kesehatan
Berantioksidan, Penurun Kadar Kolesterol dan
Trigliserida Serum Darah

Buah Murbei
yang (Tak)

Terlupakan
(Un) Forgettable

Mulberry
Berries

Sumber:  101 Inovasi Indonesia

Murbei lebih dikenal sebagai tanaman yang daunnya digunakan sebagai
pakan ulat sutera untuk keperluan industri tekstil. Padahal buah murbei
berpotensi juga sebagai antioksidan, dapat meningkatkan kadar kolesterol
HDL serta menurunkan kadar kolesterol LDL yang menjadi salah satu
penyebab penyakit jantung koroner. Di Indonesia buah murbei umumnya
hanya dikonsumsi dalam keadaan segar dan tak jarang dibuang atau
dibiarkan begitu saja.

Salah satu cara mengolah buah murbei adalah dengan membuat sari buah
murbei dengan cara sederhana, untuk mendapatkan hasil berkualitas. Pada
percobaan dengan tikus, sari buah murbei terbukti menurunkan kadar
kolesterol LDL serta trigliserida serum darah dan meningkatkan kadar HDL.

Mulberry leaves are the preferred feed for silkworms, and the berries have
potential to become a healthy and natural source of antioxidant, increasing
HDL and lowering LDL cholesterol level and the triglyceride blood serum.

The fruit is often consumed fresh , with simple processing, we can produce a
high quality mulberry juice, which tested on mice proof the claims
mentioned above.
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Perspektif
Pada murbei, daun menjadi lebih penting daripada buah, sebagai pakan ulat sutera 
untuk kebutuhan industri kecil. Memberikan alternatif pengolahan buahnya 
menjadi sari berkualitas dan berkhasiat akan memberi nilai tambah bagi petani 
tanaman murbei.

Keunggulan Inovasi
l Proses pembuatannya sederhana dan mudah dilakukan
l Meningkatkan nilai tambah bagi petani tanaman murbei
l Bahan baku murah dan mudah didapat di daerah sekitar lokasi persuteraan

alam
l Signifikan meningkatkan kandungan kolesterol HDL dan menurunkan LDL.

Potensi Aplikasi
Alternatif sumber sari minuman kesehatan, industri farmasi, dan memberikan
alternatif penggunaan buah murbei bagi petani tanaman murbei.

Inovator
Nama : Clara M. Kusharto; Budi Setiawan; Merynda Indriyani S
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sari Buah Murbei sebagai Minuman Kesehatan 
Berantioksidan, Penurun Kadar Kolesterol dan 
Trigliserida Serum Darah 

Buah Murbei 
yang (Tak) 

Terlupakan
(Un) Forgettable 

Mulberry 
Berries 

Murbei lebih dikenal sebagai tanaman yang daunnya digunakan sebagai 
pakan ulat sutera untuk keperluan industri tekstil. Padahal buah murbei 
berpotensi juga sebagai antioksidan, dapat meningkatkan kadar kolesterol 
HDL serta menurunkan kadar kolesterol LDL yang menjadi salah satu 
penyebab penyakit jantung koroner. Di Indonesia buah murbei umumnya 
hanya dikonsumsi dalam keadaan segar dan tak jarang dibuang atau 
dibiarkan begitu saja.

Salah satu cara mengolah buah murbei adalah dengan membuat sari buah 
murbei dengan cara sederhana, untuk mendapatkan hasil berkualitas. Pada 
percobaan dengan tikus, sari buah murbei terbukti menurunkan kadar 
kolesterol LDL serta trigliserida serum darah dan meningkatkan kadar HDL.     

Mulberry leaves are the preferred feed for silkworms, and the berries have 
potential to become a healthy and natural source of antioxidant, increasing 
HDL and lowering LDL cholesterol level and the triglyceride blood serum.

The fruit is often consumed fresh , with simple processing, we can produce a 
high quality mulberry juice, which tested on mice proof the claims 
mentioned above.

45

164

Formula Temulawak, Meniran, Sambiloto dan Temu
Ireng yang Berkhasiat Menanggulangi dan Mencegah
Wabah Flu Burung (Avian Influenza) pada Unggas

Jamu Anti Flu
Burung (107)

Anti-Avian Flu
Herbal Formula

Berdasarkan hasil uji coba virus Avian Influenza (AI), ayam percobaan yang
diberi inovasi formula dari campuran ekstrak herbal (temulawak, meniran,
sambiloto dan temu ireng) pada dosis tertentu, lebih dapat bertahan hidup
dibandingkan dengan ayam yang tidak diberi apa-apa (kontrol negatif).

Inovasi ini menjadi sangat penting dalam upaya menanggulangi AI, sehingga
dapat mencegah kerugian ekonomi yang dialami oleh peternak unggas.

Based on the experiment of Avian Influenza (AI) in chicken, it showed
chickens received the certain herbal formula are more resistant to the AI
virus infection than those of non-receivers (negative control). This formula is
an important innovation to reduce the economic loss of poultry farmers due
to the avian disease.

165

Perspektif
Persaingan antara obat herbal dan obat konvensional kini merambah kawasan
peternakan (ayam). Yang menarik, di kawasan ini kinerja obat herbal ternyata lebih
unggul.

Keunggulan Inovasi
l Terbukti dapat menanggulangi penyakit AI pada ayam secara lebih efektif

dibandingkan dengan vaksin anti AI
l Kemudahan aplikasi formula herbal karena dicampur dalam pakan ternak

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Bambang Pontjo Priosoeryanto, Waras Nurcholis,Edy Djauhari

Purwakusumah, Latifah K. Darusman, Irmanida Batubara, Eva
Harlina dan Desianto Budi Utomo

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Vaksin Kontrasepsi untuk Pria Tanpa Efek
Samping

Kontrasepsi Pria
nan Aman

Safe and Sound
Male

Contraceptive Untuk menekan pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang
seperti Indonesia, diperlukan adanya alat kontrasepsi yang efektif dan
efisien. Saat ini, alat kontrasepsi pria yang tersedia pilihannya sangat
terbatas, disertai dengan permasalahan pada efektifitas dan efek samping.

Vaksin kontrasepsi pria adalah vaksin yang bekerja dengan rekayasa protein
pada sperma pria, untuk melemahkan kemampuan sperma memfertilisasi
sel telur. Berdasarkan penelitian, kontrasepsi ini tidak mempengaruhi
hormon dan libido pria.

To suppress the rapid population growth in developing countries such as

Indonesia, it is necessary to have an effective and efficient contraception for

both sexes. Male contraceptive vaccine works by modifying proteins of male

sperm, thus affecting the ability of sperm to fertilize the egg, without

affecting the male's hormone and libido.
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Perspektif
Wanita memiliki banyak pilihan kontrasepsi, sedangkan pria hanya sedikit. Vaksin 
kontrasepsi untuk pria ini menyeimbangkan tanggung jawab wanita dan pria dalam 
keluarga berencana.

Keunggulan Inovasi
l Menggantikan penggunaan alat kontrasepsi pria konvensional yang kurang 

efisien
l Tidak mempengaruhi hormon dan libido pria

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Asmarinah dan Endang Winiati Bachtiar

Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Membangun sebuah sistem penghitung, menggantikan mata manusia yang rentan 
terhadap kesalahan, walaupun belumlah sempurna, mampu membantu menjaga 
dan meningkatkan kualitas produk, terutama produk minuman.

Keunggulan Inovasi
l Tingkat kepercayaan P.aeruginosa 97 % dan negatif nitrase  
l Absorbansi fluoresen 370 nm                    
l Emisi fluoresens 508 nm, lampu UV 364-371 nm      
l Ketepatan tinggi dengan menggunakan metode sampling dan/atau tunjuk 

warna, yaitu 88.93%

Potensi Aplikasi
Sebuah piranti lunak yang membantu petugas laboratorium kesehatan untuk 
melakukan penghitungan secara cepat dan efisien, dan menguntungkan bagi 
industri minuman kemasan. Sistem pengenalan dan penghitungan oleh komputer 
dapat dikembangkan lebih lanjut di industri perangkat lunak (software).

Inovator
Nama  : A.E. Zaenal Hasan,; Suyono; I Made Artika ; M. Rohaman
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Rancang Bangun Penghitung Koloni Selektif
Berdasarkan Pigmen Fluoresen pada
Pseudomonas aeruginosa

Menghitung 
Cahaya

Mikroskopik
Counting

Microscopic
Lights

Sumber:  101 Inovasi Indonesia

Pengetesan di laboratorium kesehatan banyak yang mengandalkan mata
petugas laboratorium terlatih. Hasil pengetesan dapat berupa perubahan
warna, bentuk, atau jumlah sel yang ukurannya mikroskopis. Penghitungan
yang dilakukan oleh petugas rawan terhadap kesalahan, tidak standar dan
butuh waktu sehingga lama bila jumlahnya banyak.

Air minum kemasan harus secara rutin dites, untuk mengetahui jumlah
bakteri yang terkandung di dalamnya salah satunya P. aeruginosa, sesuai 
syarat SNI 2005. Sebuah sistem dengan piranti lunak untuk penghitungan
secara cepat terstandardisasi pun dikembangkan untuk keperluan industri.
Piranti lunak menggunakan metode plotting 24 bit menggunakan pointer
dan metode kuantifikasi dengan pengenalan bentuk dan pengenalan
warna.

Counting cell colonies for contamination testing is usually done manually by
trained operator,with a significant error factor.

A system and software is developed to satisfy the needs of water bottling
industries for a quick, yet accurated cell counting. The software uses 24 bit
plotting method with a pointer and is able to recognize the shape and also
the color, developed using VB.
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Perspektif
Membangun sebuah sistem penghitung, menggantikan mata manusia yang rentan
terhadap kesalahan, walaupun belumlah sempurna, mampu membantu menjaga
dan meningkatkan kualitas produk, terutama produk minuman.

Keunggulan Inovasi
l Tingkat kepercayaan P.aeruginosa 97 % dan negatif nitrase
l Absorbansi fluoresen 370 nm
l Emisi fluoresens 508 nm, lampu UV 364-371 nm
l Ketepatan tinggi dengan menggunakan metode sampling dan/atau tunjuk 

warna, yaitu 88.93%

Potensi Aplikasi
Sebuah piranti lunak yang membantu petugas laboratorium kesehatan untuk
melakukan penghitungan secara cepat dan efisien, dan menguntungkan bagi
industri minuman kemasan. Sistem pengenalan dan penghitungan oleh komputer
dapat dikembangkan lebih lanjut di industri perangkat lunak (software).

Inovator
Nama : A.E. Zaenal Hasan,; Suyono; I Made Artika ; M. Rohaman
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Rancang Bangun Penghitung Koloni Selektif 
Berdasarkan Pigmen Fluoresen pada 
Pseudomonas aeruginosa 

Menghitung 
Cahaya 

Mikroskopik
Counting 

Microscopic 
Lights

Pengetesan di laboratorium kesehatan banyak yang mengandalkan mata 
petugas laboratorium terlatih. Hasil pengetesan dapat berupa perubahan 
warna, bentuk, atau jumlah sel yang ukurannya mikroskopis. Penghitungan 
yang dilakukan oleh petugas rawan terhadap kesalahan, tidak standar dan 
butuh waktu sehingga lama bila jumlahnya banyak.

Air minum kemasan harus secara rutin dites, untuk mengetahui jumlah 
bakteri yang terkandung di dalamnya salah satunya P. aeruginosa, sesuai 
syarat SNI 2005. Sebuah sistem dengan piranti lunak untuk penghitungan 
secara cepat terstandardisasi pun dikembangkan untuk keperluan industri. 
Piranti lunak menggunakan metode plotting 24 bit menggunakan pointer 
dan metode kuantifikasi dengan pengenalan bentuk dan pengenalan 
warna. 

Counting cell colonies for contamination testing is usually done manually by 
trained operator,with a significant error factor. 

A system and software is developed to satisfy the needs of water bottling 
industries for a quick, yet accurated cell counting. The software uses 24 bit 
plotting method with a pointer and is able to recognize the shape and also 
the color, developed using VB.   
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Vaksin Kontrasepsi untuk Pria Tanpa Efek
Samping

Kontrasepsi Pria
nan Aman

Safe and Sound
Male

Contraceptive Untuk menekan pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang
seperti Indonesia, diperlukan adanya alat kontrasepsi yang efektif dan
efisien. Saat ini, alat kontrasepsi pria yang tersedia pilihannya sangat
terbatas, disertai dengan permasalahan pada efektifitas dan efek samping.

Vaksin kontrasepsi pria adalah vaksin yang bekerja dengan rekayasa protein
pada sperma pria, untuk melemahkan kemampuan sperma memfertilisasi 
sel telur. Berdasarkan penelitian, kontrasepsi ini tidak mempengaruhi 
hormon dan libido pria.

To suppress the rapid population growth in developing countries such as

Indonesia, it is necessary to have an effective and efficient contraception for

both sexes. Male contraceptive vaccine works by modifying proteins of male

sperm, thus affecting the ability of sperm to fertilize the egg, without

affecting the male's hormone and libido.
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Perspektif
Wanita memiliki banyak pilihan kontrasepsi, sedangkan pria hanya sedikit. Vaksin 
kontrasepsi untuk pria ini menyeimbangkan tanggung jawab wanita dan pria dalam 
keluarga berencana.

Keunggulan Inovasi
l Menggantikan penggunaan alat kontrasepsi pria konvensional yang kurang

efisien
l Tidak mempengaruhi hormon dan libido pria

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Asmarinah dan Endang Winiati Bachtiar

Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Telescopiboreh - Antiacne AlamiJerawat Lewat
Acne Go Away

Jerawat merupakan penyakit kulit yang sangat mengganggu penampilan
terutama bagi wanita. Inovasi ini menawarkan anti-acne dengan bahan
alami dari laut yang lebih aman sehingga tidak menimbulkan efek samping.
Bahan baku yang digunakan berasal dari keong laut Telescopium 
telescopium dan karagenan dari rumput laut.

Anti-acne ini memiliki pH yang stabil sesuai standar SNI serta tidak
mengandung logam berat berbahaya (Pb, Cd, Hg) sesuai syarat BPOM. Obat
jerawat ini mengandung komponen aktif untuk melindungi kulit dari
paparan sinar matahari serta menangkal radikal bebas (IC50 50,19 ppm).

This innovation offers a natural anti-acne from Indonesian sea which is save

and has no side effect. The main ingredients are sea slugs and carrageenan

from seaweed. This anti-acne has a stable pH that meets SNI standard, and

does not contain heavy metals (Pb, Cd, Hg) as required by Indonesian FDA.

This anti-acne contains skin protecting agent, and counteracting free-

radicals (IC50 50,19 ppm).
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Perspektif
Kita sepertinya selalu menemukan manfaat baru, dari setiap sumber daya hayati 
yang kita pungut dari perairan dan laut Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana 
menjadikannya karya inovasi?

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan alami dari keong laut dan rumput laut
l Pemanfaatan produk lokal yang belum pernah dimanfaatkan sebelumnya
l Teknologi sederhana sehingga mudah diadopsi oleh usaha kecil
l Bisa menggerakan ekonomi masyarakat pesisir secara terpadu

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Purwaningsih, Azrifitria, Eka Deskawati dan Fianita Nur Utami

Siti Restiani

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Nusantara sejak dahulu dikenal dunia sebagai negeri rempah-rempah berkhasiat. 
Kita harus mengembangkannya agar lebih berdaya guna, lebih berkhasiat guna dan 
bernilai tambah; sekaligus memperluas pemanfaatannya di Indonesia.

Keunggulan Inovasi
l Cinna-Ale dapat disajikan hangat maupun dingin, tanpa kehilangan efek 

menghangatkan badan
l Formulasi sepenuhnya dari bahan alami tapi mampu melakukan pengawetan 

sendiri, sehingga dapat mencegah resiko keracunan makanan
l Cinna-Ale dibuat dengan menggunakan rempah-rempah asli Indonesia dengan 

rasa dan aromanya yang mudah diterima masyarakat
l Aktivitas antioksidan yang cukup tinggi (IC50 = 56,70), berpotensi mencegah 

berbagai penyakit degeneratif.

Potensi Aplikasi
Menggunakan teknologi pangan dan farmasi mutakhir, formulasi Cinna-Ale 
borpotensi diturunkan menjadi berbagai produk makanan/minuman kesehatan 
dan obat-obatan herbal (medik) yang kini berkembang pesat.

Inovator
Nama : Sedarnawati Yasni
Status paten : GRANTED

Cinna-Ale Minuman Kesehatan dari Rempah-
Rempah

Cara Sehat Gaya
Indonesia

Be Healthy
Indonesian Way

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Cinna-Ale adalah minuman kesehatan yang diramu dari rempah-rempah
yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Nama Cinna-Ale untuk produk ini
diambil dari nama latin dua jenis rempah utama, yaitu kayu manis
(Cinnamomum burmanii Blume)  dan jahe (Zingiber officionale Roscoe).

Minuman ini diformulasikan dengan 15 rempah lainnya dengan kandungan
zat aktif yang teruji bermanfaat bagi kesahatan. Inovasi ini berpotensi 
mengisi segmen pasar minuman kesehatan yang berkembang pesat, 
dengan formula yang unik, karena dikembangkan secara ilmiah dari
minuman kesehatan tradisional Indonesia yang dikenal dan dikonsumsi
secara luas oleh masyarakat.

Cinna-Ale is a healthy drink formula that has a uniquely Indonesian taste and
flavour. The drink’s name comes from the two main ingredients Cinnamon
and Zingiber officionale (Ginger).

The drink is formulated with 15 Indonesian herbs. This innovation combines
the opportunities of riding on the fast growing tonic drink market and widely
accepted benefits and tastes of the Indonesian traditional herbal drinks.
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Perspektif
Nusantara sejak dahulu dikenal dunia sebagai negeri rempah-rempah berkhasiat.
Kita harus mengembangkannya agar lebih berdaya guna, lebih berkhasiat guna dan
bernilai tambah; sekaligus memperluas pemanfaatannya di Indonesia.

Keunggulan Inovasi
l Cinna-Ale dapat disajikan hangat maupun dingin, tanpa kehilangan efek

menghangatkan badan
l Formulasi sepenuhnya dari bahan alami tapi mampu melakukan pengawetan

sendiri, sehingga dapat mencegah resiko keracunan makanan
l Cinna-Ale dibuat dengan menggunakan rempah-rempah asli Indonesia dengan

rasa dan aromanya yang mudah diterima masyarakat
l Aktivitas antioksidan yang cukup tinggi (IC50 = 56,70), berpotensi mencegah

berbagai penyakit degeneratif.

Potensi Aplikasi
Menggunakan teknologi pangan dan farmasi mutakhir, formulasi Cinna-Ale
borpotensi diturunkan menjadi berbagai produk makanan/minuman kesehatan
dan obat-obatan herbal (medik) yang kini berkembang pesat.

Inovator
Nama : Sedarnawati Yasni
Status paten : GRANTED

Cinna-Ale Minuman Kesehatan dari Rempah-
Rempah

Cara Sehat Gaya 
Indonesia

Be Healthy 
Indonesian Way

Cinna-Ale adalah minuman kesehatan yang diramu dari rempah-rempah 
yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Nama Cinna-Ale untuk produk ini 
diambil dari nama latin dua jenis rempah utama, yaitu kayu manis 
(Cinnamomum burmanii Blume)  dan jahe (Zingiber officionale Roscoe).

Minuman ini diformulasikan dengan 15 rempah lainnya dengan kandungan 
zat aktif yang teruji bermanfaat bagi kesahatan. Inovasi ini berpotensi 
mengisi segmen pasar minuman kesehatan yang berkembang pesat, 
dengan formula yang unik, karena dikembangkan secara ilmiah dari 
minuman kesehatan tradisional Indonesia yang dikenal dan dikonsumsi 
secara luas oleh masyarakat.

Cinna-Ale is a healthy drink formula that has a uniquely Indonesian taste and 
flavour. The drink’s name comes from the two main ingredients Cinnamon 
and Zingiber officionale (Ginger).

The drink is formulated with 15 Indonesian herbs. This innovation combines 
the opportunities of riding on the fast growing tonic drink market and widely 
accepted benefits and tastes of the Indonesian traditional herbal drinks.
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Telescopiboreh - Antiacne AlamiJerawat Lewat
Acne Go Away

Jerawat merupakan penyakit kulit yang sangat mengganggu penampilan
terutama bagi wanita. Inovasi ini menawarkan anti-acne dengan bahan
alami dari laut yang lebih aman sehingga tidak menimbulkan efek samping.
Bahan baku yang digunakan berasal dari keong laut Telescopium 
telescopium dan karagenan dari rumput laut.

Anti-acne ini memiliki pH yang stabil sesuai standar SNI serta tidak 
mengandung logam berat berbahaya (Pb, Cd, Hg) sesuai syarat BPOM. Obat 
jerawat ini mengandung komponen aktif untuk melindungi kulit dari
paparan sinar matahari serta menangkal radikal bebas (IC50 50,19 ppm).

This innovation offers a natural anti-acne from Indonesian sea which is save

and has no side effect. The main ingredients are sea slugs and carrageenan

from seaweed. This anti-acne has a stable pH that meets SNI standard, and

does not contain heavy metals (Pb, Cd, Hg) as required by Indonesian FDA.

This anti-acne contains skin protecting agent, and counteracting free-

radicals (IC50 50,19 ppm).
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Perspektif
Kita sepertinya selalu menemukan manfaat baru, dari setiap sumber daya hayati
yang kita pungut dari perairan dan laut Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana
menjadikannya karya inovasi?

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan alami dari keong laut dan rumput laut
l Pemanfaatan produk lokal yang belum pernah dimanfaatkan sebelumnya
l Teknologi sederhana sehingga mudah diadopsi oleh usaha kecil
l Bisa menggerakan ekonomi masyarakat pesisir secara terpadu

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Purwaningsih, Azrifitria, Eka Deskawati dan Fianita Nur Utami

Siti Restiani

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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TRIGONA: Propolis Asli Indonesia sebagai Anti
Tuberkulosis dan Anti HIV

Berkah Si Lebah
Mencegah jadi

Parah
The Bee Blessing

for Health Indonesia menduduki peringkat ke-4 dari 22 negara di dunia yang paling
sering mengalami epidemik Penyakit tuberkulosis (TB). Inovasi ini bertujuan
untuk menyediakan regimen berupa propolis cair yang berfungsi sebagai
pelengkap obat anti tuberkulosis (OAT).

Propolis dapat membantu melindungi hati dari efek toksik OAT dan
bersinergi dengan OAT dalam membasmi penyebab penyakit tuberkulosis,
yaitu bakteri mycobacterium. Selain itu, propolis juga dipercaya mampu
mempercepat pemulihan status gizi, yang sangatlah penting dalam terapi
TB. Khasiat propolis juga dapat ditemukan pada pasien-pasien penderita TB
yang juga mengidap HIV/AIDS.

Indonesia ranked 4th from 22 countries in the world which often host
Tuberculosis (TB) epidemics. This innovation aims to provide a regimen of
liquid propolis, which complements the anti-tuberculosis therapy (OAT).
Propolis helps to protect the liver from toxic effects caused by OAT and
accelerate the recovery of patients' nutritional status. This result can also be
found in tuberculosis patients that suffers HIV/AIDS.
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Perspektif
Untuk melawan penyakit secara efektif, kita perlu pelengkap untuk mengurangi
efek samping obat, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh.

Keunggulan Inovasi
l Mampu melindungi hati (hepatoprotektif) dari efek toksik OAT
l Memiliki kemampuan cukup baik untuk membunuh mycobacterium Tb
l Mampu mempercepat pemulihan berat badan pasien Tb dan pasien Tb co

HIV/AIDS
l Tersedia dalam bentuk sediaan cair yang mudah dikonsumsi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Ahmad Sulaeman, Mahani dan Hardinsyah
Status Paten : TELAH TERDAFTAR 

Sumber : 108 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Indonesia dikenal sangat kaya akan keragaman hayati. Menemukan jenis tanaman 
yang memberikan fungsi kesehatan, diolah dan diproses dengan teknologi yang 
tepat, bisa menjadi inovasi terobosan di bidang kesehatan.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah dan citra tanaman tradisional sebagai sumber 

formulasi minuman fungsional
l Diversifikasi produk Antanan yang tidak hanya dijadikan sebagai jamu tetapi 

sebagai minuman fungsional siap saji
l Produk siap minum yang berkhasiat untuk menstimulus sel saraf,

memperlancar peredaran darah ke otak dan meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh dengan formulasi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan pada industri makanan dan minuman.

Inovator
Nama : Elvira Syamsir
Status paten : GRANTED

Minuman Fungsional Antanan (Centella 
asiatica l. urban)

Minuman Untuk
Otak

Drink for the
Brain

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Tanaman Antanan (Centella asiatica L. Urban) dipercaya memiliki banyak
khasiat untuk kesehatan. Uji klinis herbal antanan di India, 
merekomendasikan bahwa tanaman ini dapat meningkatkan IQ, 
kemampuan mental, serta menanggulangi lemah mental pada anak-anak.
Pe lain em an, tanaman Cantella dapat meningkatkan
kemampuan belajar dan memori seseorang. Karena manfaatnya itu, tanaman
ini juga dikenal sebagai “makanan otak”.

Pembuatan minuman fungsional Antanan dimulai dengan pembersihan dan
pelayuan/pengeringan bahan baku. Daun kering kemudian dicacah dan
difermentasi agar enzim dapat bereaksi, setelahnya kembali dikeringkan dan
diekstraksi. Minuman fungsional ini diketahui dapat menstimulasi sel saraf
otak dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Clinical trial on Antanan plant (Centella asiatica L. Urban) in India showed that
it can increase IQ, mental ability and overcome mental weakness on children.

Extraction process on Antanan leaves and making it into functional beverages
through enzymatic fermentation process, produces formulated beverage that
stimulates brain, nerve cells and also boosts the immune system.
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Perspektif
Indonesia dikenal sangat kaya akan keragaman hayati. Menemukan jenis tanaman 
yang memberikan fungsi kesehatan, diolah dan diproses dengan teknologi yang 
tepat, bisa menjadi inovasi terobosan di bidang kesehatan.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah dan citra tanaman tradisional sebagai sumber

formulasi minuman fungsional
l Diversifikasi produk Antanan yang tidak hanya dijadikan sebagai jamu tetapi

sebagai minuman fungsional siap saji
l Produk siap minum yang berkhasiat untuk menstimulus sel saraf,

memperlancar peredaran darah ke otak dan meningkatkan sistem kekebalan
tubuh dengan formulasi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan pada industri makanan dan minuman.

Inovator
Nama : Elvira Syamsir
Status paten : GRANTED

Minuman Fungsional Antanan (Centella 
asiatica l. urban)

Minuman Untuk 
Otak

Drink for the 
Brain

Tanaman Antanan (Centella asiatica L. Urban) dipercaya memiliki banyak 
khasiat untuk kesehatan. Uji klinis herbal antanan di India, 
merekomendasikan bahwa tanaman ini dapat meningkatkan IQ, 
kemampuan mental, serta menanggulangi lemah mental pada anak-anak. 
Penelitian lain membuktikan, tanaman Cantella dapat meningkatkan 
kemampuan belajar dan memori seseorang. Karena manfaatnya itu, tanaman 
ini juga dikenal sebagai “makanan otak”.

Pembuatan minuman fungsional Antanan dimulai dengan pembersihan dan 
pelayuan/pengeringan bahan baku. Daun kering kemudian dicacah dan 
difermentasi agar enzim dapat bereaksi, setelahnya kembali dikeringkan dan 
diekstraksi. Minuman fungsional ini diketahui dapat menstimulasi sel saraf 
otak dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Clinical trial on Antanan plant (Centella asiatica L. Urban) in India showed that 
it can increase IQ, mental ability and overcome mental weakness on children.

Extraction process on Antanan leaves and making it into functional beverages 
through enzymatic fermentation process, produces formulated beverage that 
stimulates brain, nerve cells and also boosts the immune system.
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TRIGONA: Propolis Asli Indonesia sebagai Anti
Tuberkulosis dan Anti HIV

Berkah Si Lebah
Mencegah jadi

Parah
The Bee Blessing

for Health Indonesia menduduki peringkat ke-4 dari 22 negara di dunia yang paling
sering mengalami epidemik Penyakit tuberkulosis (TB). Inovasi ini bertujuan
untuk menyediakan regimen berupa propolis cair yang berfungsi sebagai
pelengkap obat anti tuberkulosis (OAT).

Propolis dapat membantu melindungi hati dari efek toksik OAT dan
bersinergi dengan OAT dalam membasmi penyebab penyakit tuberkulosis, 
yaitu bakteri mycobacterium. Selain itu, propolis juga dipercaya mampu 
mempercepat pemulihan status gizi, yang sangatlah penting dalam terapi
TB. Khasiat propolis juga dapat ditemukan pada pasien-pasien penderita TB
yang juga mengidap HIV/AIDS.

Indonesia ranked 4th from 22 countries in the world which often host
Tuberculosis (TB) epidemics. This innovation aims to provide a regimen of
liquid propolis, which complements the anti-tuberculosis therapy (OAT).
Propolis helps to protect the liver from toxic effects caused by OAT and
accelerate the recovery of patients' nutritional status. This result can also be
found in tuberculosis patients that suffers HIV/AIDS.

171

Perspektif
Untuk melawan penyakit secara efektif, kita perlu pelengkap untuk mengurangi 
efek samping obat, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh.

Keunggulan Inovasi
l Mampu melindungi hati (hepatoprotektif) dari efek toksik OAT
l Memiliki kemampuan cukup baik untuk membunuh mycobacterium Tb
l Mampu mempercepat pemulihan berat badan pasien Tb dan pasien Tb co

HIV/AIDS
l Tersedia dalam bentuk sediaan cair yang mudah dikonsumsi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Ahmad Sulaeman, Mahani dan Hardinsyah
Status Paten : TELAH TERDAFTAR 
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Softgel Minyak Ikan Lele (Clarias gariepinus)
Suplemen Kesehatan bagi Lansia

Dari Lele untuk
Suplemen Lansia
From Catfish for

the Elderly
Supplement Sumber bahan baku suplemen minyak ikan umumnya adalah dari ikan laut,

dan khasiatnya telah terbukti mampu menurunkan kolesterol. Namun di
Indonesia, kebanyakan suplemen minyak ikan merupakan produk impor
yang harganya mahal. Sementara itu, minyak ikan yang berasal dari ikan
lokal seperti ikan lele berpotensi menjadi alternatif suplemen minyak ikan
yang banyak manfaatnya untuk kesehatan.

Inovasi ini memanfaatkan ketersediaan ikan lele di Indonesia dalam jumlah
besar dan produk samping dari proses penepungan lele yang hingga kini
belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan nilai ekonomi
ikan lele dan menyediakan suplemen minyak ikan yang harganya terjangkau
oleh kalangan menengah ke bawah.

Fish oil supplements are originally made out of marine fishes and have
shown beneficial effects on cholesterol levels (on regular intake. But in
Indonesia, most of the fish oil supplements are imported and therefore
expensive. The innovation uses the fact that catfishes are given in large
quantities in Indonesia and the oil is a by-product of the manufacture of
catfish flour, so that this not only can improve the economic value of catfish,
but also provides affordable fish oil supplements for everybody.
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Perspektif
Lele yang melimpah dan mudah dibudidayakan, saat ini hanya dianggap sebagai
solusi masalah gizi untuk masyarakat menengah kebawah.

Keunggulan Inovasi
l Berbentuk kapsul softgell dengan masa simpan yang lama dan mudah untuk 

dikonsumsi
l Memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi
l Mengandung asam lemak esensial omega-3 dan omega-6 yang cukup untuk 

kebutuhan harian
l Mampu memperbaiki profil lipid karena memiliki kandungan Mono 

Unsaturated Fatty Acid/MUFA (32.53%) dan Poly Unsaturated Fatty acid/PUFA
(19.76%)

l Terbukti secara klinis dapat menurunkan kadar trigliserida darah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Clara M. Kusharto, Sugeng Heri Suseno, Nunung Cipta Dainy dan

Mia Srimiati

Status Paten : TELAH TERDAFTAR 

Sumber : 108 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Kerusakan ekosistem adalah awal mula penyebaran penyakit pandemi di dunia ini. 
Pengendalian hewan pembawanya (vektor) menggunakan bahan alami yang lebih 
aman untuk ekosistem sangat dibutuhkan dunia.

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan alami sehingga lebih aman bagi manusia dan lingkungan
l Proses pembuatan relatif sederhana, bisa dilakukan secara swadaya
l Tidak menimbulkan efek samping lain baik bagi manusia maupun hewan 

peliharaan
l Meningkatkan nilai guna dan nilai tambah tanaman

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan oleh industri farmasi dan pestisida, maupun untuk menunjang 
program Kementerian Kesehatan dalam memerangi wabah DBD secara swadaya.

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono; Rosihan Rosman; Upik Kesumawati 

Hadi; Min Rahminiwati; Agus Sudiman T
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Kamandrah (Croton tiglium L.) sebagai Larvasida
Hayati Pencegah Demam Berdarah Dengue

Anti DBD dari
Belantara

Anti DHF from
the Jungle

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah pandemi di Asia Tenggara. Sayangnya
obat atau vaksin pencegah DBD masih belum ditemukan sampai saat ini. Upaya
menanggulangi DBD adalah dengan mengendalikan vektor (nyamuk) pada
stadium larva (jentik) dengan menggunakan larvasida / insektisida kimiawi
“abate”.

Formula larvasida hayati pun dikembangkan dari minyak biji Kamandrah (Croton
tiglium L.) yang tumbuh liar di Kalimantan. Proses pengepresan hidraulik pada
biji dengan tingkat kemasakan fisiologis yang tepat, menghasilkan rendemen
minyak Kamandrah yang tinggi dengan potensi sebagai larvasida jentik nyamuk
Aedes aegypti dan Aedes albopictus penyebab DBD, lebih efektif dibandingkan
"abate" dalam mencegah proses oviposisi dan tentunya aman dipakai.

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a pandemic in South East Asia with no
medications nor vaccines yet available. Currently, chemical larvicide “abate” is
used to eradicate DHF vector yet could be disadvantageous from environmental
aspect.

A herb-based larvicide is developed from Kamandrah seeds oil (Croton tiglium
L.), a wild plant native of Borneo. Kamandrah oil is more potent than abate in
anti-oviposition process, and environmentally safer.
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Perspektif
Kerusakan ekosistem adalah awal mula penyebaran penyakit pandemi di dunia ini. 
Pengendalian hewan pembawanya (vektor) menggunakan bahan alami yang lebih 
aman untuk ekosistem sangat dibutuhkan dunia.

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan alami sehingga lebih aman bagi manusia dan lingkungan
l Proses pembuatan relatif sederhana, bisa dilakukan secara swadaya
l Tidak menimbulkan efek samping lain baik bagi manusia maupun hewan

peliharaan
l Meningkatkan nilai guna dan nilai tambah tanaman

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan oleh industri farmasi dan pestisida, maupun untuk menunjang
program Kementerian Kesehatan dalam memerangi wabah DBD secara swadaya.

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono; Rosihan Rosman; Upik Kesumawati

Hadi; Min Rahminiwati; Agus Sudiman T
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Kamandrah (Croton tiglium L.) sebagai Larvasida 
Hayati Pencegah Demam Berdarah Dengue

Anti DBD dari 
Belantara

Anti DHF from 
the Jungle

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah pandemi di Asia Tenggara. Sayangnya 
obat atau vaksin pencegah DBD masih belum ditemukan sampai saat ini. Upaya 
menanggulangi DBD adalah dengan mengendalikan vektor (nyamuk) pada 
stadium larva (jentik) dengan menggunakan larvasida / insektisida kimiawi 
“abate”.

Formula larvasida hayati pun dikembangkan dari minyak biji Kamandrah (Croton 
tiglium L.) yang tumbuh liar di Kalimantan. Proses pengepresan hidraulik pada 
biji dengan tingkat kemasakan fisiologis yang tepat, menghasilkan rendemen 
minyak Kamandrah yang tinggi dengan potensi sebagai larvasida jentik nyamuk 
Aedes aegypti dan Aedes albopictus penyebab DBD, lebih efektif dibandingkan 
"abate" dalam mencegah proses oviposisi dan tentunya aman dipakai.

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a pandemic in South East Asia with no 
medications nor vaccines yet available. Currently, chemical larvicide “abate” is 
used to eradicate DHF vector yet could be disadvantageous from environmental 
aspect.

A herb-based larvicide is developed from Kamandrah seeds oil (Croton tiglium 
L.), a wild plant native of Borneo. Kamandrah oil is more potent than abate in 
anti-oviposition process, and environmentally safer.
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Softgel Minyak Ikan Lele (Clarias gariepinus)
Suplemen Kesehatan bagi Lansia

Dari Lele untuk
Suplemen Lansia
From Catfish for

the Elderly
Supplement Sumber bahan baku suplemen minyak ikan umumnya adalah dari ikan laut,

dan khasiatnya telah terbukti mampu menurunkan kolesterol. Namun di
Indonesia, kebanyakan suplemen minyak ikan merupakan produk impor
yang harganya mahal. Sementara itu, minyak ikan yang berasal dari ikan
lokal seperti ikan lele berpotensi menjadi alternatif suplemen minyak ikan 
yang banyak manfaatnya untuk kesehatan.

Inovasi ini memanfaatkan ketersediaan ikan lele di Indonesia dalam jumlah 
besar dan produk samping dari proses penepungan lele yang hingga kini
belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan nilai ekonomi
ikan lele dan menyediakan suplemen minyak ikan yang harganya terjangkau
oleh kalangan menengah ke bawah.

Fish oil supplements are originally made out of marine fishes and have
shown beneficial effects on cholesterol levels (on regular intake. But in
Indonesia, most of the fish oil supplements are imported and therefore
expensive. The innovation uses the fact that catfishes are given in large
quantities in Indonesia and the oil is a by-product of the manufacture of
catfish flour, so that this not only can improve the economic value of catfish,
but also provides affordable fish oil supplements for everybody.
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Perspektif
Lele yang melimpah dan mudah dibudidayakan, saat ini hanya dianggap sebagai 
solusi masalah gizi untuk masyarakat menengah kebawah.

Keunggulan Inovasi
l Berbentuk kapsul softgell dengan masa simpan yang lama dan mudah untuk 

dikonsumsi
l Memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi
l Mengandung asam lemak esensial omega-3 dan omega-6 yang cukup untuk

kebutuhan harian
l Mampu memperbaiki profil lipid karena memiliki kandungan Mono 

Unsaturated Fatty Acid/MUFA (32.53%) dan Poly Unsaturated Fatty acid/PUFA
(19.76%)

l Terbukti secara klinis dapat menurunkan kadar trigliserida darah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Clara M. Kusharto, Sugeng Heri Suseno, Nunung Cipta Dainy dan

Mia Srimiati

Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Potensi Kayu Bidara Laut (Strychonus ligustrina) sebagai
Obat Anti Malaria

Ganyang
Malaria!

Abolish Malaria!

Malaria, penyakit yang disebabkan oleh protozoa dan disebarkan melalui
nyamuk anopheles, hingga sekarang masih merupakan masalah kesehatan
global yang mematikan. Salah satu alasannya adalah keterbatasan jumlah
obat yang tersedia, harga yang tinggi, serta efek samping yang keras.

Inovasi ini mengidentifikasi potensi pengembangan senyawa aktif anti-
malaria dari bahan alam, yaitu kayu bidara laut (Strychnos ligustrina). Bidara
laut berpotensi besar sebagai sumber bahan obat anti-malaria karena
bersifat alami serta mengandung strychnin yang memiliki aktivitas anti-
malaria yang tinggi.

Malaria, an infectious disease being transmitted by mosquitos, is until now
still a widespread health problem which threatens the life of millions of
people. There are already malaria drugs available, but they are still
expensive, of limited quantity, and are associated with severe side effects.
This innovation explores the potential of herbal medicine in fighting malaria,
based on the research of Strychnos ligustrina: a typical Indonesian plant
containing strychnine compounds with a high anti-malarial activity.
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Perspektif
200 juta kasus dan 627.000 orang meninggal karena Malaria (2012). Ini 
menggambarkan betapa pentingnya mengganyang Malaria.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat herbal, menggunakan sumber yang berbahan baku alam
l Relatif murah, sehingga dapat menjadi substitusi obat malaria impor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Wasrin Syafii, Rita Kartika Sari, Umi Cahyaningsih dan Laela Nur

Anisah

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 108 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Seperti pada kejahatan yang meninggalkan jejak, semua penyakit pasti 
menimbulkan reaksi, tinggal bagaimana kita mendeteksi gejala yang timbul, 
menggunakan teknologi yang tepat untuk menjadikannya cepat dan akurat akan 
menghindari jatuhnya korban lebih lanjut.

Keunggulan Inovasi
l Pelaksanaan uji yang mudah dan murah
l Hasil uji dapat diketahui dengan segera, spesifik dan memiliki sensitivitas yang 

tinggi
l Dapat dikembangkan untuk mendeteksi keberadaan antibodi flu burung dalam 

tubuh induk semang
l Tidak menimbulkan iritasi pada kulit

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan oleh industri farmasi, obat-obatan peternakan, maupun 
otoritas kesehatan pemerintah dalam menangani H5N1. Berpotensi 
dikembangkan untuk mendeteksi wabah akibat virus dengan sifat-sifat yang sejenis 
dengan flu burung.

Inovator
Nama : I Wayan Teguh Wibawan
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Pembuatan “Rapid Test” Menggunakan Teknik
“Koaglutinasi Tidak Langsung” untuk Deteksi
Antibodi Flu Burung

Detektif Flu 
Burung

AI Detective

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Flu burung telah bersifat enzootik pada ayam, sehingga memungkinkan
terjadinya infeksi silang dari ayam ke binatang lain, bahkan ke manusia. Saat
ini belum tersedia alat uji cepat untuk mendeteksi keberadaan virus flu
burung (H5N1) pada manusia karena ukurannya sangat kecil. Isolasi virus
H5N1 ini juga memerlukan persyaratan yang sangat rumit, mahal dan waktu
yang lama.

Jejak infeksi yang ditinggalkan oleh virus H5N1 pada seseorang sebenarnya 
bisa ditunjukkan dengan keberadaan antibodi spesifik terhadap virus
tersebut. Salah satu cara mendeteksi keberadaan antibodi ini adalah
dengan teknik koagulasi tidak langsung, dimana dengan protokol ini mampu
dideteksi keberadaan antibodi spesifik terhadap virus H5N1 secara tepat
dan akurat.

Avian influenza (AI) is enzootic in chicken and now can cross infect other
animals and also human. No economical rapid test method is known to
detect this virus (H5N1) directly due to its micro size.

A new method to detect traces of infections by the virus, the antibody, is
developed. Specific antibody coagglutination is prospectively fast and
accurate to indirectly detect the existence of H5N1 in human body.
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Perspektif
Seperti pada kejahatan yang meninggalkan jejak, semua penyakit pasti 
menimbulkan reaksi, tinggal bagaimana kita mendeteksi gejala yang timbul, 
menggunakan teknologi yang tepat untuk menjadikannya cepat dan akurat akan 
menghindari jatuhnya korban lebih lanjut.

Keunggulan Inovasi
l Pelaksanaan uji yang mudah dan murah
l Hasil uji dapat diketahui dengan segera, spesifik dan memiliki sensitivitas yang

tinggi
l Dapat dikembangkan untuk mendeteksi keberadaan antibodi flu burung dalam 

tubuh induk semang
l Tidak menimbulkan iritasi pada kulit

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan oleh industri farmasi, obat-obatan peternakan, maupun 
otoritas kesehatan pemerintah dalam menangani H5N1. Berpotensi 
dikembangkan untuk mendeteksi wabah akibat virus dengan sifat-sifat yang sejenis
dengan flu burung.

Inovator
Nama : I Wayan Teguh Wibawan
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Pembuatan “Rapid Test” Menggunakan Teknik 
“Koaglutinasi Tidak Langsung” untuk Deteksi 
Antibodi Flu Burung

Detektif Flu 
Burung

AI Detective

Flu burung telah bersifat enzootik pada ayam, sehingga memungkinkan 
terjadinya infeksi silang dari ayam ke binatang lain, bahkan ke manusia. Saat 
ini belum tersedia alat uji cepat untuk mendeteksi keberadaan virus flu 
burung (H5N1) pada manusia karena ukurannya sangat kecil. Isolasi virus 
H5N1 ini juga memerlukan persyaratan yang sangat rumit, mahal dan waktu 
yang lama.

Jejak infeksi yang ditinggalkan oleh virus H5N1 pada seseorang sebenarnya 
bisa ditunjukkan dengan keberadaan antibodi spesifik terhadap virus 
tersebut. Salah satu cara mendeteksi keberadaan antibodi ini adalah 
dengan teknik koagulasi tidak langsung, dimana dengan protokol ini mampu 
dideteksi keberadaan antibodi spesifik terhadap virus H5N1 secara tepat 
dan akurat.

Avian influenza (AI) is enzootic in chicken and now can cross infect other 
animals and also human. No economical rapid test method is known to 
detect this virus (H5N1) directly due to its micro size.

A new method to detect traces of infections by the virus, the antibody, is 
developed. Specific antibody coagglutination is prospectively fast and 
accurate to indirectly detect the existence of H5N1 in human body.
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Potensi Kayu Bidara Laut (Strychonus ligustrina) sebagai
Obat Anti Malaria

Ganyang
Malaria!

Abolish Malaria!

Malaria, penyakit yang disebabkan oleh protozoa dan disebarkan melalui
nyamuk anopheles, hingga sekarang masih merupakan masalah kesehatan
global yang mematikan. Salah satu alasannya adalah keterbatasan jumlah
obat yang tersedia, harga yang tinggi, serta efek samping yang keras.

Inovasi ini mengidentifikasi potensi pengembangan senyawa aktif anti-
malaria dari bahan alam, yaitu kayu bidara laut (Strychnos ligustrina). Bidara 
laut berpotensi besar sebagai sumber bahan obat anti-malaria karena 
bersifat alami serta mengandung strychnin yang memiliki aktivitas anti-
malaria yang tinggi.

Malaria, an infectious disease being transmitted by mosquitos, is until now
still a widespread health problem which threatens the life of millions of
people. There are already malaria drugs available, but they are still
expensive, of limited quantity, and are associated with severe side effects.
This innovation explores the potential of herbal medicine in fighting malaria,
based on the research of Strychnos ligustrina: a typical Indonesian plant
containing strychnine compounds with a high anti-malarial activity.
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Perspektif
200 juta kasus dan 627.000 orang meninggal karena Malaria (2012). Ini 
menggambarkan betapa pentingnya mengganyang Malaria.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat herbal, menggunakan sumber yang berbahan baku alam
l Relatif murah, sehingga dapat menjadi substitusi obat malaria impor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Wasrin Syafii, Rita Kartika Sari, Umi Cahyaningsih dan Laela Nur

Anisah

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Biji Mahoni Pencegah Obesitas dan Diabetes
pada Kucing

Diet untuk Si
Kucing

Diet for The Cat

Obesitas dan penyakit diabetes tidak hanya terjadi pada manusia, namun
juga pada hewan peliharaan, misalnya kucing. Seperti halnya pada manusia,
jumlah kasus penyakit tersebut pada kucing mengalami peningkatan dan
dokter hewan pun mengalami kesulitan dalam menangani masalah ini.

Dari sanalah muncul ide untuk inovasi pakan kucing yang dapat mencegah
obesitas dan penyakit diabetes tersebut. Berbahan dasar biji mahoni,
proses pembuatannya melibatkan ekstraksi biji mahoni dengan metode
maserasi. Hasilnya telah diuji secara in vitro dan in vivo, terbukti
palatibilitasnya tinggi dan dapat membantu mengontrol kadar glukosa
darah dan berat badan kucing.

Obesity and diabetes not only occur in human, but also in our pets, for
example cats. This problem already exists and, just like in our human society,
is getting bigger. Our innovation offers a cat food from mahogany seed
extract that is made through extraction using maceration methods. The
results of in-vitro and in-vivo tests show that it has a high palability to cats,
and helps in controlling its blood glucose level and weight.
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Perspektif
Pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan kesayangan, seringkali 
membutuhkan biaya yang relatif besar.

Keunggulan Inovasi
l Tidak berasa pahit meskipun biji mahoni cukup pahit
l Konsentrasi ekstrak biji mahoni dalam pakan inovasi ini relatif rendah
l Teruji berkhasiat sebagai pencegah obesitas pada kucing
l Menurunkan kadar glukosa darah pada kucing
l Memperbaiki profil lipid kucing

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Tutik Wresdiyati, Adi Winarto, Siti Sa'diah, Dewi Apri Astuti dan

Deni Noviana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 108 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Kitosan dikenal sebagai pokok inovasi yang hebat karena aplikasinya dan 
manfaatnya yang luas di berbagai sektor kehidupan. Kehebatan ini terbukti masih 
berpotensi dikembangkan melalui modifikasi, kombinasi, maupun penemuan 
turunan-turunannya, yang tidak kalah hebat dari induknya.

Keunggulan Inovasi
l Mempunyai berbagai manfaat dan fungsi yang diperlukan dalam dunia obat-

obatan: sebagai membran pelindung obat, penyalut pencegah iritasi dan 
pengendali pelepasan obat dalam tubuh

l Dibuat dari bahan limbah kulit udang, sehingga relatif aman dan ramah 
lingkungan

Potensi Aplikasi
Untuk menyalut obat yang rentan panas, cahaya dan kelembaban; untuk obat anti 
peradangan non-steroid dengan daya analgesik dan antipiretik yang pada dosis 
tinggi berpotensi mengiritasi lambung dan usus; juga sebagai agen pengantaran 
obat untuk mengendalikan laju pelepasannya.

Inovator
Nama : Purwantiningsih Sugita; Ahmad Sjachriza; Budi Arifin
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Gel Kitosan sebagai Membran Pelindung, 
Penyalut dan Agen Pengantaran Obat

Kitosan Sahabat
Obat

Chitosan The
Drugs

Companion

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Kitosan dari limbah kulit udang telah dimanfaatkan untuk pembuatan
mikrokapsul pada obat-obatan, namun gel kitosan bersifat rapuh, sehingga
perlu dilakukan modifikasi untuk menutupi kelemahan tersebut. Gel
kitosan-alginat dengan penaut-silang glutaraldehida teruji dapat mengatasi
kelemahan tersebut dan menjadikannya sebagai penyalut obat dengan
berbagai fungsi dan manfaat sekaligus.

Pada pengujian mikrokapsul ketoprofen (obat rematik) dengan bahan 
pembawa kitosan termodifikasi glutaraldehida-alginat, formula gel ini
terbukti berfungsi sebagai lapisan pelindung obat terhadap panas, cahaya
dan kelembaban; sebagai penyalut obat untuk mencegah iritasi lambung
dan usus; dan efektif sebagai agen pengatur laju pelepasan obat.

Chitosan from shrimp waste has been used for making drugs microcapsules,
but chitosan gel alone is a fragile material and needs to be modified.

Chitosan gel-alginate with glutaraldehyde as cross-link agent functions
effectively as drug coating materials. It works as a protective membrance for
heat, light and moisture sensitive drugs; helps to prevent gastro-intestinal
irritation; and act as sustained release agent for drug delivery.



39

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

38

Perspektif
Kitosan dikenal sebagai pokok inovasi yang hebat karena aplikasinya dan 
manfaatnya yang luas di berbagai sektor kehidupan. Kehebatan ini terbukti masih 
berpotensi dikembangkan melalui modifikasi, kombinasi, maupun penemuan 
turunan-turunannya, yang tidak kalah hebat dari induknya.

Keunggulan Inovasi
l Mempunyai berbagai manfaat dan fungsi yang diperlukan dalam dunia obat-

obatan: sebagai membran pelindung obat, penyalut pencegah iritasi dan 
pengendali pelepasan obat dalam tubuh

l Dibuat dari bahan limbah kulit udang, sehingga relatif aman dan ramah
lingkungan

Potensi Aplikasi
Untuk menyalut obat yang rentan panas, cahaya dan kelembaban; untuk obat anti
peradangan non-steroid dengan daya analgesik dan antipiretik yang pada dosis
tinggi berpotensi mengiritasi lambung dan usus; juga sebagai agen pengantaran
obat untuk mengendalikan laju pelepasannya.

Inovator
Nama : Purwantiningsih Sugita; Ahmad Sjachriza; Budi Arifin
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Gel Kitosan sebagai Membran Pelindung, 
Penyalut dan Agen Pengantaran Obat

Kitosan Sahabat 
Obat

Chitosan The 
Drugs 

Companion
Kitosan dari limbah kulit udang telah dimanfaatkan untuk pembuatan 
mikrokapsul pada obat-obatan, namun gel kitosan bersifat rapuh, sehingga 
perlu dilakukan modifikasi untuk menutupi kelemahan tersebut. Gel 
kitosan-alginat dengan penaut-silang glutaraldehida teruji dapat mengatasi 
kelemahan tersebut dan menjadikannya sebagai penyalut obat dengan 
berbagai fungsi dan manfaat sekaligus.

Pada pengujian mikrokapsul ketoprofen (obat rematik) dengan bahan 
pembawa kitosan termodifikasi glutaraldehida-alginat, formula gel ini 
terbukti berfungsi sebagai lapisan pelindung obat terhadap panas, cahaya 
dan kelembaban; sebagai penyalut obat untuk mencegah iritasi lambung 
dan usus; dan efektif sebagai agen pengatur laju pelepasan obat.

Chitosan from shrimp waste has been used for making drugs microcapsules, 
but chitosan gel alone is a fragile material and needs to be modified.

Chitosan gel-alginate with glutaraldehyde as cross-link agent functions 
effectively as drug coating materials. It works as a protective membrance for 
heat, light and moisture sensitive drugs; helps to prevent gastro-intestinal 
irritation; and act as sustained release agent for drug delivery.
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Biji Mahoni Pencegah Obesitas dan Diabetes
pada Kucing

Diet untuk Si
Kucing

Diet for The Cat

Obesitas dan penyakit diabetes tidak hanya terjadi pada manusia, namun 
juga pada hewan peliharaan, misalnya kucing. Seperti halnya pada manusia,
jumlah kasus penyakit tersebut pada kucing mengalami peningkatan dan
dokter hewan pun mengalami kesulitan dalam menangani masalah ini.

Dari sanalah muncul ide untuk inovasi pakan kucing yang dapat mencegah
obesitas dan penyakit diabetes tersebut. Berbahan dasar biji mahoni, 
proses pembuatannya melibatkan ekstraksi biji mahoni dengan metode 
maserasi. Hasilnya telah diuji secara in vitro dan in vivo, terbukti
palatibilitasnya tinggi dan dapat membantu mengontrol kadar glukosa
darah dan berat badan kucing.

Obesity and diabetes not only occur in human, but also in our pets, for
example cats. This problem already exists and, just like in our human society,
is getting bigger. Our innovation offers a cat food from mahogany seed
extract that is made through extraction using maceration methods. The
results of in-vitro and in-vivo tests show that it has a high palability to cats,
and helps in controlling its blood glucose level and weight.
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Perspektif
Pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan kesayangan, seringkali 
membutuhkan biaya yang relatif besar.

Keunggulan Inovasi
l Tidak berasa pahit meskipun biji mahoni cukup pahit
l Konsentrasi ekstrak biji mahoni dalam pakan inovasi ini relatif rendah
l Teruji berkhasiat sebagai pencegah obesitas pada kucing
l Menurunkan kadar glukosa darah pada kucing
l Memperbaiki profil lipid kucing

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Tutik Wresdiyati, Adi Winarto, Siti Sa'diah, Dewi Apri Astuti dan

Deni Noviana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Virgin Fish Oil Omega-3 dan SqualeneNilai Baru dari 
Cucut

New Value from
Sharks

Dalam industri perikanan, ikan cucut memiliki by-product berupa hati yang
beratnya mencapai 20% dari total berat ikan secara keseluruhan. Hati ikan
cucut diketahui banyak mengandung minyak yang dapat digunakan sebagai
bahan obat-obatan.

Inovasi yang ditawarkan adalah metode ekstraksi untuk menghasilkan
minyak ikan cucut murni yang berkualitas tinggi. Penggunaan metode dry
rendering pada minyak cucut dan dinetralisasi dengan NaOH 18°Be, lalu
dipucatkan menggunakan magnesol XL 3% menunjukkan kualitas minyak
dengan standar internasional.

The innovation is suitable extraction method to produce a high quality of
virgin shark fish oil. Dry rendering extraction was used for the oil which later
neutralized by NaOH 18°Be, and then bleached using magnesol XL 3%. The
result showed that the quality of fish oil surpassed the international
standard.
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Perspektif
Penyesuaian standar dengan standar internasional akan membuka kesempatan
produk Indonesia untuk bersaing di kancah dunia

Keunggulan Inovasi
l Minyak yang dihasilkan sesuai dengan standar IFOS (International Fish Oil 

Standard)
l Minyak ikan cucut yang dihasilkan berkualitas tinggi kaya akan Omega 3 
l Tidak mengandung cemaran mikroba
l Hasil pemurnian mengalami peningkatan kualitas FFA sebesar 48,61%, PV

sebesar 81,98%, p-anisidin sebesar 71,78%, TOTOX sebesar 76,41%, AV sebesar
48,96%, dan kejernihan sebesar 7,24%

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Sugeng Heri Suseno, Agoes Mardiono Jacoeb, Anhar Rozi

Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 108 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Selain sebagai penambah stamina, STMJ (Susu Telur Madu Jahe) bisa sekaligus 
digunakan sebagai pencegah penyakit berbahaya karena kandungan lgY-3A yang 
terdapat di dalam telur.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah (added value) telur konsumsi, baik dari sisi manfaat 

maupun sisi ekonominya
l Menghasilkan antibodi (lgY) secara lebih sederhana dan murah
l Tidak menyakiti hewan dibandingkan dengan cara pengambilan antibodi dari 

darah hewan (sehubungan dengan animal protection regulation)

Potensi Aplikasi
Inovasi ini bisa diaplikasikan bagi industri peternakan ayam, industri obat-obatan 
dan food suplement.

Inovator
Nama : Agustin Indrawati
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Telur Ayam “3 in 1” Anti Flu Burung dan Anti
Diare

Perlindungan
dari Kuning

Telur
Protection from

Egg Yolk

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Masyarakat umum telah memanfaatkan kuning telur untuk meningkatkan
stamina tubuh, antara lain dengan mencampurnya pada saat minum jamu.
Kuning telur disiapkan induk ayam bagi keturunannya, bukan saja untuk
persediaan makanan, tetapi dilengkapi juga dengan antibodi (lgY) yang
berguna bagi anak ayam mempertahankan diri dari berbagai penyakit. lgY
ini dikenal sebagai maternal antibody.

Inovasi ini berkenaan dengan rekayasa kandungan lgY spesifik dalam kuning
telur, sehingga diperoleh produk telur komersial yang mengandung antibodi
terhadap flu burung dan diare. Dibandingkan dengan penggunaan darah
kelinci atau mamalia lain sebagai sumber antibodi, teknologi lgY ini lebih
sederhana, lebih murah dan tidak menyakiti hewan serta tidak beresiko
melanggar animal protection regulation.

Egg yolk is the food reserve for the embryo, also equipped with sufficient
antibodies (lgY), essential for the embryo’s survival.

The production of lgY in egg yolk can be engineered to produce specific
antibodies against Avian influenza and diarrhea. This egg yolk lgY
technology is much cheaper and simpler, whitout harming animals
compared to animal blood extraction to produce antibodies.
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Perspektif
Selain sebagai penambah stamina, STMJ (Susu Telur Madu Jahe) bisa sekaligus 
digunakan sebagai pencegah penyakit berbahaya karena kandungan lgY-3A yang 
terdapat di dalam telur.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah (added value) telur konsumsi, baik dari sisi manfaat

maupun sisi ekonominya
l Menghasilkan antibodi (lgY) secara lebih sederhana dan murah
l Tidak menyakiti hewan dibandingkan dengan cara pengambilan antibodi dari 

darah hewan (sehubungan dengan animal protect regulation)

Potensi Aplikasi
Inovasi ini bisa diaplikasikan bagi industri peternakan ayam, industri obat-obatan 
dan food suplement.

Inovator
Nama : Agustin Indrawati
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Telur Ayam “3 in 1” Anti Flu Burung dan Anti 
Diare

Perlindungan 
dari Kuning 

Telur
Protection from 

Egg Yolk
Masyarakat umum telah memanfaatkan kuning telur untuk meningkatkan 
stamina tubuh, antara lain dengan mencampurnya pada saat minum jamu. 
Kuning telur disiapkan induk ayam bagi keturunannya, bukan saja untuk 
persediaan makanan, tetapi dilengkapi juga dengan antibodi (lgY) yang 
berguna bagi anak ayam mempertahankan diri dari berbagai penyakit. lgY 
ini dikenal sebagai maternal antibody.

Inovasi ini berkenaan dengan rekayasa kandungan lgY spesifik dalam kuning 
telur, sehingga diperoleh produk telur komersial yang mengandung antibodi 
terhadap flu burung dan diare. Dibandingkan dengan penggunaan darah 
kelinci atau mamalia lain sebagai sumber antibodi, teknologi lgY ini lebih 
sederhana, lebih murah dan tidak menyakiti hewan serta tidak beresiko 
melanggar animal protection regulation.

Egg yolk is the food reserve for the embryo, also equipped with sufficient 
antibodies (lgY), essential for the embryo’s survival.

The production of lgY in egg yolk can be engineered to produce specific 
antibodies against Avian influenza and diarrhea. This egg yolk lgY 
technology is much cheaper and simpler, whitout harming animals 
compared to animal blood extraction to produce antibodies.
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Virgin Fish Oil Omega-3 dan SqualeneNilai Baru dari 
Cucut

New Value from
Sharks

Dalam industri perikanan, ikan cucut memiliki by-product berupa hati yang
beratnya mencapai 20% dari total berat ikan secara keseluruhan. Hati ikan 
cucut diketahui banyak mengandung minyak yang dapat digunakan sebagai
bahan obat-obatan.

Inovasi yang ditawarkan adalah metode ekstraksi untuk menghasilkan
minyak ikan cucut murni yang berkualitas tinggi. Penggunaan metode dry
rendering pada minyak cucut dan dinetralisasi dengan NaOH 18°Be, lalu
dipucatkan menggunakan magnesol XL 3% menunjukkan kualitas minyak
dengan standar internasional.

The innovation is suitable extraction method to produce a high quality of
virgin shark fish oil. Dry rendering extraction was used for the oil which later
neutralized by NaOH 18°Be, and then bleached using magnesol XL 3%. The
result showed that the quality of fish oil surpassed the international
standard.
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Perspektif
Penyesuaian standar dengan standar internasional akan membuka kesempatan
produk Indonesia untuk bersaing di kancah dunia

Keunggulan Inovasi
l Minyak yang dihasilkan sesuai dengan standar IFOS (International Fish Oil

Standard)
l Minyak ikan cucut yang dihasilkan berkualitas tinggi kaya akan Omega 3
l Tidak mengandung cemaran mikroba
l Hasil pemurnian mengalami peningkatan kualitas FFA sebesar 48,61%, PV

sebesar 81,98%, p-anisidin sebesar 71,78%, TOTOX sebesar 76,41%, AV sebesar
48,96%, dan kejernihan sebesar 7,24%

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Sugeng Heri Suseno, Agoes Mardiono Jacoeb, Anhar Rozi

Status Paten : TELAH TERDAFTAR



180

Omega 3 dari Laut untuk Generasi EmasNilai Baru dari 
Sardin

New Value from
Sardines

Sumber omega-3 yang baik banyak ditemukan pada hasil perairan seperti
ikan sardin. Hanya saja pemanfaatan ikan sardin di Indonesia sejauh ini
terbatas pada industri penepungan dan pengalengan ikan. Hasil samping
dari kedua proses tersebut berupa minyak ikan yang tidak termanfaatkan
secara optimal.

Minyak ikan dari sardin dapat dijadikan sumber omega-3 potensial jika
diproses dan dikembangkan lebih lanjut. Melalui pemurnian dengan proses
netralisasi menggunakan kaustik soda dan bleaching menggunakan MFP 3%
pada suhu adsorbsi 50°C, dihasilkan minyak ikan sardin murni yang memiliki
kandungan EPA 12,74% dan DHA 10,28%.

Sardine Industries in Indonesia are limited in fishmeal and canning industry.
However, the oil byproduct of these industries can be a potential source of
omega 3 if processed and developed further. Through purification by
neutralizing using caustic soda and bleaching using MFP adsorbent 3% in
temperature of 50°C obtained refined sardine oil which contains 12.74% EPA
and 10.28% DHA.
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Perspektif
Banyak rahasia terpendam dari hasil samping perikanan yang selama ini disia-
siakan. Pemanfaatan hasil samping perikanan selain mengangkat nilai tambah juga
mengefisiensikan sumberdaya.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi proses yang sederhana, mudah dan murah sehingga dapat diadopsi 

oleh seluruh kalangan industri baik UKM maupun perusahaan 
l Warna minyak yang dihasilkan jauh lebih menarik serta karakteristik telah

sesuai standar
l Mengurangi kandungan bahan pengotor yang terkandung dalam minyak

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sugeng Heri Suseno, Agoes M. Jacoeb, Nadia Fitriana, Izdihar

Nurnafisah, Dian Prima C. Hulu dan Niswani Seknun
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Limbah yang bermasalah bisa diubah menjadi berkah yang berlimpah berkat 
inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia melimpah di industri pengolahan kayu Mahoni
l Metode ekstraksi dengan air panas yang sederhana dan relatif murah justru 

memberikan hasil terbaik
l Selain sebagai senyawa antioksidan berpotensi, ekstrak Mahoni mempunyai 

prospek pengembangan yang luas sebagai obat antidiabetes, antikolesterol 
dan untuk menurunkan asam urat

l Juga dapat dikembangkan sebagai pembasmi rayap yang relatif aman bagi 
manusia

Potensi Aplikasi
Ekstrak Mahoni bisa digunakan di produk makanan sehat, minuman sehat dan 
obat-obatan; bahkan berpotensi dikembangkan menjadi pestisida pembasmi 
rayap yang aman dan ramah lingkungan.

Inovator
Nama : Syamsul Falah; Sulistiyani; Mega Safitri
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUANN

Ekstrak Kulit Mahoni sebagai Makanan Suplemen
yang Mengandung Senyawa Antioksidan

Yang sehat dari
yang Pahit

Healthier from
the Bitter

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Kulit kayu Mahoni selama ini tidak dimanfaatkan, bahkan dianggap sebagai
limbah pada industri pengolahan kayu. Penelitian menunjukkan bahwa
dalam kayu Mahoni terdapat berbagai senyawa bioaktif yang memiliki
fungsi sebagai antioksidan, antirayap, antidiabetes dan antikolesterol. Kulit
kayu Mahoni kemudian diekstraksi dengan menggunakan berbagai pelarut;
methanol, acetone dan air panas.

Berdasarkan pengujian dengan hewan coba mencit, disimpulkan bahwa 
ekstraksi kulit kayu Mahoni dengan air panas paling potensial untuk
dikembangkan sebagai obat herbal berkhasiat antioksidan, penurun kadar
gula darah, kolesterol dan asam urat.

Mahagony wooden barks have been so far considered as waste in laminated
wood industry.

Research reveals that Mahagony bark contains various bioactive 
ingredients that potentially can be developed into various health drinks and
drugs; such as antioxidants, antidiabetic, anticholesterol, even as 
termicides. Extraction by using hot water produces better Mahagony
extracts as compared to using methanol and acetone.
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Perspektif
Limbah yang bermasalah bisa diubah menjadi berkah yang berlimpah berkat 
inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia melimpah di industri pengolahan kayu Mahoni
l Metode ekstraksi dengan air panas yang sederhana dan relatif murah justru

memberikan hasil terbaik
l Selain sebagai senyawa antioksidan berpotensi, ekstrak Mahoni mempunyai

prospek pengembangan yang luas sebagai obat antidiabetes, antikolesterol
dan untuk menurunkan asam urat

l Juga dapat dikembangkan sebagai pembasmi rayap yang relatif aman bagi
manusia

Potensi Aplikasi
Ekstrak Mahoni bisa digunakan di produk makanan sehat, minuman sehat dan
obat-obatan; bahkan berpotensi dikembangkan menjadi pestisida pembasmi
rayap yang aman dan ramah lingkungan.

Inovator
Nama : Syamsul Falah; Sulistiyani; Mega Safitri
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUANN

Ekstrak Kulit Mahoni sebagai Makanan Suplemen 
yang Mengandung Senyawa Antioksidan

Yang sehat dari 
yang Pahit

Healthier from 
the Bitter

Kulit kayu Mahoni selama ini tidak dimanfaatkan, bahkan dianggap sebagai 
limbah pada industri pengolahan kayu. Penelitian menunjukkan bahwa 
dalam kayu Mahoni terdapat berbagai senyawa bioaktif yang memiliki 
fungsi sebagai antioksidan, antirayap, antidiabetes dan antikolesterol. Kulit 
kayu Mahoni kemudian diekstraksi dengan menggunakan berbagai pelarut; 
methanol, acetone dan air panas.

Berdasarkan pengujian dengan hewan coba mencit, disimpulkan bahwa 
ekstraksi kulit kayu Mahoni dengan air panas paling potensial untuk 
dikembangkan sebagai obat herbal berkhasiat antioksidan, penurun kadar 
gula darah, kolesterol dan asam urat.

Mahagony wooden barks have been so far considered as waste in laminated 
wood industry.

Research reveals that Mahagony bark contains various bioactive 
ingredients that potentially can be developed into various health drinks and 
drugs; such as antioxidants, antidiabetic, anticholesterol, even as 
termicides. Extraction by using hot water produces better Mahagony 
extracts as compared to using methanol and acetone.
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180

Omega 3 dari Laut untuk Generasi EmasNilai Baru dari 
Sardin

New Value from
Sardines

Sumber omega-3 yang baik banyak ditemukan pada hasil perairan seperti
ikan sardin. Hanya saja pemanfaatan ikan sardin di Indonesia sejauh ini
terbatas pada industri penepungan dan pengalengan ikan. Hasil samping
dari kedua proses tersebut berupa minyak ikan yang tidak termanfaatkan
secara optimal.

Minyak ikan dari sardin dapat dijadikan sumber omega-3 potensial jika
diproses dan dikembangkan lebih lanjut. Melalui pemurnian dengan proses
netralisasi menggunakan kaustik soda dan bleaching menggunakan MFP 3%
pada suhu adsorbsi 50°C, dihasilkan minyak ikan sardin murni yang memiliki
kandungan EPA 12,74% dan DHA 10,28%.

Sardine Industries in Indonesia are limited in fishmeal and canning industry.
However, the oil byproduct of these industries can be a potential source of
omega 3 if processed and developed further. Through purification by
neutralizing using caustic soda and bleaching using MFP adsorbent 3% in
temperature of 50°C obtained refined sardine oil which contains 12.74% EPA
and 10.28% DHA.

181

Perspektif
Banyak rahasia terpendam dari hasil samping perikanan yang selama ini disia-
siakan. Pemanfaatan hasil samping perikanan selain mengangkat nilai tambah juga 
mengefisiensikan sumberdaya.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi proses yang sederhana, mudah dan murah sehingga dapat diadopsi

oleh seluruh kalangan industri baik UKM maupun perusahaan
l Warna minyak yang dihasilkan jauh lebih menarik serta karakteristik telah

sesuai standar
l Mengurangi kandungan bahan pengotor yang terkandung dalam minyak

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sugeng Heri Suseno, Agoes M. Jacoeb, Nadia Fitriana, Izdihar

Nurnafisah, Dian Prima C. Hulu dan Niswani Seknun
Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Obat Alami Berbasis Ekstrak Sirih untuk Mengendalian
Penyakit No 1, Chronic Respiratory Disease Complex,
pada Ayam

Obat Asma
untuk Ayam

Asthma Cure for
Chicken

Chronic Respiratory Disease (CRD) adalah salah satu penyakit utama pada
unggas yang dapat menimbulkan kerugian mencapai ratusan milyar tiap
tahunnya. Hingga saat ini, CRP umumnya disembuhkan dengan obat
konvensional yang diproduksi menggunakan senyawa kimia sintetis.

Inovasi yang ditawarkan dalah obat anti CRD yang terbuat dari bahan alami
berbasis ekstrak sirih. Obat ini bekerja dengan cara membunuh agen
penyakit CRD dan mengendalikan gejala ngorok yang sering menyertai
infeksi pada ayam. Karena terbuat dari bahan alami, harganya pun lebih
terjangkau oleh peternak ayam dan lebih aman bagi ayam, sehingga hal ini
mendukung tercapainya produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
(ASUH).

Chronic Respiratory Disease (CRD) is one of the most common diseases
affecting poultry, especially chicken, so that it often causes great financial
losses in chicken farming. This innovation offers a new drug with natural
ingredients, mainly betel leaves extract, which can kill agents causing CRD
and at the same time handle other symptoms, such as snoring.
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Perspektif
Pengobatan herbal sedang berkembang dengan pesat di seluruh dunia, dan
sepertinya herbal juga mengimbas ke pengobatan hewan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku murah dan mudah didapatkan
l Proses pembuatan obat tidak rumit
l Menggunakan bahan alami yang jauh lebih aman bagi ayam dan konsumen
l Pengaplikasian obat pada ayam pesakitan dapat dilakukan dengan mudah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Min Rahminiwati, Aulia Andi Mustika, Soeripto, Unang P dan

Yulin Lestari
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 108 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Tulang yang rusak dan patah butuh bahan pendukung untuk proses pemulihannya, 
yang memberikan kekuatan sementara, mengisi rongga yang kosong dan kemudian 
‘larut’ untuk memberikan ruang bagi tulang yang baru.

Keunggulan Inovasi
l Memberikan nilai tambah bagi cangkang telur
l Lebih aman dibandingkan material yang terbuat dari logam
l Komposit bersifat padat dan lebih kuat secara mekanis dibanding bahan graft 

berpori, namun dapat luruh untuk digantikan tulang baru
l Bahan hidroksiapatit memiliki stabilitas termal yang baik

Potensi Aplikasi
Sebagai bio-material untuk pengganti tulang (grafting) menggantikan bahan dari 
logam atau komposit.

Inovator
Nama : Kiagus Dahlan
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Biomaterial untuk Substitusi TulangCangkang 
Sahabat Tulang

Bone Friendly
Eggshell

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Prosedur grafting tulang adalah prosedur bedah rekonstruksi untuk 
menempatkan bahan pengganti tulang, menggantikan tulang yang rusak atau
patah (fraktur). Selama ini bahan pengganti yang digunakan adalah logam,
yang dapat memperlemah tulang sehingga tulang mudah mengalami fraktur
kembali.

Inovasi ini mengembangkan bio-material senyawa hidroksiapatit dari bahan
cangkang telur. Komposisi 64% hidroksiapatit, 16% apatit karbonat dan 20%
kitosan menghasilkan komposit padat yang sifat mekaniknya lebih kuat
dibandingkan material berpori dan memberikan kekuatan mekanik pada
tulang yang sedang dalam perbaikan. Komposit ini telah diuji secara in-vitro 
dan bisa mengalami kelarutan dalam SBF (simulated body fluid), proses yang
penting untuk tumbuhnya tulang pengganti.

Metal alloplastic grafts are commonly used in bone grafting procedures, which
has a negative side effect of weakening bones. This innovation is developing a
bio-material compound using hydroxyapatite made from eggshell.

This material has stronger mechanical properties needes by the bone under
repair and it gradually dissolves in simulated body fluid (SBF), providing space
for new bone matrix to grow.
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Perspektif
Tulang yang rusak dan patah butuh bahan pendukung untuk proses pemulihannya, 
yang memberikan kekuatan sementara, mengisi rongga yang kosong dan kemudian 
‘larut’ untuk memberikan ruang bagi tulang yang baru.

Keunggulan Inovasi
l Memberikan nilai tambah bagi cangkang telur
l Lebih aman dibandingkan material yang terbuat dari logam
l Komposit bersifat padat dan lebih kuat secara mekanis dibanding bahan graft 

berpori, namun dapat luruh untuk digantikan tulang baru
l Bahan hidroksiapatit memiliki stabilitas termal yang baik

Potensi Aplikasi
Sebagai bio-material untuk pengganti tulang (grafting) menggantikan bahan dari
logam atau komposit.

Inovator
Nama : Kiagus Dahlan
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Biomaterial untuk Substitusi TulangCangkang 
Sahabat Tulang

Bone Friendly 
Eggshell

Prosedur grafting tulang adalah prosedur bedah rekonstruksi untuk 
menempatkan bahan pengganti tulang, menggantikan tulang yang rusak atau 
patah (fraktur). Selama ini bahan pengganti yang digunakan adalah logam, 
yang dapat memperlemah tulang sehingga tulang mudah mengalami fraktur 
kembali.

Inovasi ini mengembangkan bio-material senyawa hidroksiapatit dari bahan 
cangkang telur. Komposisi 64% hidroksiapatit, 16% apatit karbonat dan 20% 
kitosan menghasilkan komposit padat yang sifat mekaniknya lebih kuat 
dibandingkan material berpori dan memberikan kekuatan mekanik pada 
tulang yang sedang dalam perbaikan. Komposit ini telah diuji secara in-vitro 
dan bisa mengalami kelarutan dalam SBF (simulated body fluid), proses yang 
penting untuk tumbuhnya tulang pengganti.

Metal alloplastic grafts are commonly used in bone grafting procedures, which 
has a negative side effect of weakening bones. This innovation is developing a 
bio-material compound using hydroxyapatite made from eggshell.

This material has stronger mechanical properties needes by the bone under 
repair and it gradually dissolves in simulated body fluid (SBF), providing space 
for new bone matrix to grow.
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Obat Alami Berbasis Ekstrak Sirih untuk Mengendalian
Penyakit No 1, Chronic Respiratory Disease Complex,
pada Ayam

Obat Asma
untuk Ayam

Asthma Cure for
Chicken

Chronic Respiratory Disease (CRD) adalah salah satu penyakit utama pada
unggas yang dapat menimbulkan kerugian mencapai ratusan milyar tiap
tahunnya. Hingga saat ini, CRP umumnya disembuhkan dengan obat
konvensional yang diproduksi menggunakan senyawa kimia sintetis.

Inovasi yang ditawarkan dalah obat anti CRD yang terbuat dari bahan alami
berbasis ekstrak sirih. Obat ini bekerja dengan cara membunuh agen 
penyakit CRD dan mengendalikan gejala ngorok yang sering menyertai 
infeksi pada ayam. Karena terbuat dari bahan alami, harganya pun lebih
terjangkau oleh peternak ayam dan lebih aman bagi ayam, sehingga hal ini
mendukung tercapainya produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
(ASUH).

Chronic Respiratory Disease (CRD) is one of the most common diseases
affecting poultry, especially chicken, so that it often causes great financial
losses in chicken farming. This innovation offers a new drug with natural
ingredients, mainly betel leaves extract, which can kill agents causing CRD
and at the same time handle other symptoms, such as snoring.
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Perspektif
Pengobatan herbal sedang berkembang dengan pesat di seluruh dunia, dan
sepertinya herbal juga mengimbas ke pengobatan hewan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku murah dan mudah didapatkan
l Proses pembuatan obat tidak rumit
l Menggunakan bahan alami yang jauh lebih aman bagi ayam dan konsumen
l Pengaplikasian obat pada ayam pesakitan dapat dilakukan dengan mudah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Min Rahminiwati, Aulia Andi Mustika, Soeripto, Unang P dan

Yulin Lestari
Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Aplikasi Bahan Baku Bubur Rumput Laut Sargassum sp. dan
Eucheuma cottonii dalam Pembuatan Kosmetik Krim Tabir
Surya dalam Melindungi Kulit

Tabir Surya dari
Samudra
Oceanic

Sunscreen
Inovasi ini memanfaatkan bubur olahan rumput laut dari jenis Sargassum
sp. dan Eucheuma cottonii sebagai bahan dasar krim tabis surya. Krim yang
dikembangkan dari kedua jenis rumput laut ini memiliki kadar Sun-
Protection Factor (SPF) dan antioksidan yang lebih tinggi dari produk
sejenis, serta relatif lebih aman karena menggunakan bahan alami.

Proses pengolahan ke dalam bentuk bubur juga cukup efisien, karena
memanfaatkan semua bagian dari rumput laut, sehingga tidak ada hasil
sampingan yang terbuang. Meskipun menggunakan teknologi pembuatan
yang sederhana, krim hasil inovasi ini terbukti efektif, stabil, serta memiliki
masa simpan hingga satu tahun.

This innovation offers a natural product of sunscreen made from two species
of seaweed: Sargassum sp. and Eucheuma cottonii. This sunscreen shows
higher levels of sun-protection factor (SPF) and anti-oxidants compared to
similar products, and less skin side-effects. Although the production is based
on a simple technology, the seaween sunscreen is proven to be highly
effective, stable, and could last up to one year.
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Perspektif
Sebagai pengekspor rumput laut terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi
pusat inovasi berbasis rumput laut bagi dunia.

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan bubur (sludge) dari rumput laut, sehingga tidak ada bagian yang

terbuang (efisien)
l Teknologi pembuatan sederhana (pencampuran secara manual), sehingga 

mudah untuk diaplikasikan dalam tingkat UKM
l Bahan baku mudah didapatkan dengan kualitas hasil produksi yang lebih tinggi

dari produk sejenis

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nurjanah, Effionora Anwar, Mala Nurilmala dan Taufik Hidayat
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Indonesia sering dianggap sebagai sumber dan lahan subur berkembangnya 
berbagai virus tanaman dan ternak. Sudah saatnya Indonesia memanfaatkan 
masalah ini menjadi peluang, untuk menjadi pusat keprimaan dalam 
pengembangan vaksin anti virus tanaman dan ternak.

Keunggulan Inovasi
l Virus untuk memproduksi vaksin DNA berasal dari danau Cirata, sehingga 

langsung bisa diterapkan untuk masalah virus lokal
l Pada uji skala laboratorium vaksin telah menunjukkan efektifitas memberikan 

proteksi hingga 96,7%
l Memperbaiki kelemahan vaksin generasi sebelumnya: tidak menimbulkan 

resiko infeksi, bersifat stabil, dan mampu memperkuat sistem kekebalan ikan 
baik secara homurial maupun seluler

Potensi Aplikasi
Vaksin DNA ini berpotensi diaplikasikan bagi industri penunjang budidaya ikan air 
tawar (ikan Koi dan ikan Mas), khususnya industri obat-obatan dan pakan ikan.

Inovator
Nama : Sri Nuryati; Alimuddin; Sukenda; Fachriyan H. Pasaribu; Retno 

D.  Soejoedono; Komar Sumantadinata
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Konstruksi Vaksin DNA untuk Mencegah Penyakit
yang Disebabkan Koi Herpesvirus (KHV)

Tenaga Dalam
untuk Sang Koi
Inner Strength

for Koi

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Virus dari kelompok Herpesvirideae bersifat laten dalam tubuh ikan dan
menunggu hingga kondisinya memungkinkan untuk menginfeksi ikan carrier
(pembawa virus). Ikan ini dapat menjadi sumber penyakit dan dapat menular ke
ikan yang lain dalam ekosistem yang sama.

Vaksin DNA yang dikembangkan ini tergolong vaksin generasi ketiga (terbaru),
yang dikembangkan dari virus KHV asal waduk Cirata yang telah menyebabkan
wabah penyakit di kawasan tersebut. Vaksin DNA ini memperbaiki kelemahan
vaksin dari generasi sebelumnya; antara lain tidak menimbulkan resiko infeksi,
stabil, dan mampu memperkuat sistem kekebalan ikan baik secara humoral
maupun seluler.

Pada uji skala laboratorium, vaksin ini memberikan proteksi sebesar 70% sampai
96,7% tergantung dosis dan virulensi virus yang diberikan.

Herpesvirideae virus stays dormant in fish until the condition allows infection to
its carrier. The latest generation of DNA vaccine being developed is free from
infection risks, stable and capable to strengthen both humoral and cellular
immune system of fish.

In the laboratory test, the vaccine provides good immunity rate of 70% to 96,7%
depending on the administered dosage and virulence of the virus.
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Perspektif
Indonesia sering dianggap sebagai sumber dan lahan subur berkembangnya 
berbagai virus tanaman dan ternak. Sudah saatnya Indonesia memanfaatkan 
masalah ini menjadi peluang, untuk menjadi pusat keprimaan dalam 
pengembangan vaksin anti virus tanaman dan ternak.

Keunggulan Inovasi
l Virus untuk memproduksi vaksin DNA berasal dari danau Cirata, sehingga 

langsung bisa diterapkan untuk masalah virus lokal
l Pada uji skala laboratorium vaksin telah menunjukkan efektifitas memberikan

proteksi hingga 96,7%
l Memperbaiki kelemahan vaksin generasi sebelumnya: tidak menimbulkan 

resiko infeksi, bersifat stabil, dan mampu memperkuat sistem kekebalan ikan
baik secara homurial maupun seluler

Potensi Aplikasi
Vaksin DNA ini berpotensi diaplikasikan bagi industri penunjang budidaya ikan air
tawar (ikan Koi dan ikan Mas), khususnya industri obat-obatan dan pakan ikan.

Inovator
Nama : Sri Nuryati; Alimuddin; Sukenda; Fachriyan H. Pasaribu; Retno

D.  Soejoedono; Komar Sumantadinata
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Konstruksi Vaksin DNA untuk Mencegah Penyakit 
yang Disebabkan Koi Herpesvirus (KHV)

Tenaga Dalam 
untuk Sang Koi
Inner Strength 

for Koi
Virus dari kelompok Herpesvirideae bersifat laten dalam tubuh ikan dan 
menunggu hingga kondisinya memungkinkan untuk menginfeksi ikan carrier 
(pembawa virus). Ikan ini dapat menjadi sumber penyakit dan dapat menular ke 
ikan yang lain dalam ekosistem yang sama.

Vaksin DNA yang dikembangkan ini tergolong vaksin generasi ketiga (terbaru), 
yang dikembangkan dari virus KHV asal waduk Cirata yang telah menyebabkan 
wabah penyakit di kawasan tersebut. Vaksin DNA ini memperbaiki kelemahan 
vaksin dari generasi sebelumnya; antara lain tidak menimbulkan resiko infeksi, 
stabil, dan mampu memperkuat sistem kekebalan ikan baik secara humoral 
maupun seluler.

Pada uji skala laboratorium, vaksin ini memberikan proteksi sebesar 70% sampai 
96,7% tergantung dosis dan virulensi virus yang diberikan.

Herpesvirideae virus stays dormant in fish until the condition allows infection to 
its carrier. The latest generation of DNA vaccine being developed is free from 
infection risks, stable and capable to strengthen both humoral and cellular 
immune system of fish.

In the laboratory test, the vaccine provides good immunity rate of 70% to 96,7% 
depending on the administered dosage and virulence of the virus.
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Aplikasi Bahan Baku Bubur Rumput Laut Sargassum sp. dan
Eucheuma cottonii dalam Pembuatan Kosmetik Krim Tabir 
Surya dalam Melindungi Kulit

Tabir Surya dari
Samudra
Oceanic

Sunscreen
Inovasi ini memanfaatkan bubur olahan rumput laut dari jenis Sargassum
sp. dan Eucheuma cottonii sebagai bahan dasar krim tabis surya. Krim yang
dikembangkan dari kedua jenis rumput laut ini memiliki kadar Sun-
Protection Factor (SPF) dan antioksidan yang lebih tinggi dari produk
sejenis, serta relatif lebih aman karena menggunakan bahan alami.

Proses pengolahan ke dalam bentuk bubur juga cukup efisien, karena
memanfaatkan semua bagian dari rumput laut, sehingga tidak ada hasil 
sampingan yang terbuang. Meskipun menggunakan teknologi pembuatan
yang sederhana, krim hasil inovasi ini terbukti efektif, stabil, serta memiliki
masa simpan hingga satu tahun.

This innovation offers a natural product of sunscreen made from two species
of seaweed: Sargassum sp. and Eucheuma cottonii. This sunscreen shows
higher levels of sun-protection factor (SPF) and anti-oxidants compared to
similar products, and less skin side-effects. Although the production is based
on a simple technology, the seaween sunscreen is proven to be highly
effective, stable, and could last up to one year.
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Perspektif
Sebagai pengekspor rumput laut terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi
pusat inovasi berbasis rumput laut bagi dunia.

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan bubur (sludge) dari rumput laut, sehingga tidak ada bagian yang 

terbuang (efisien)
l Teknologi pembuatan sederhana (pencampuran secara manual), sehingga

mudah untuk diaplikasikan dalam tingkat UKM
l Bahan baku mudah didapatkan dengan kualitas hasil produksi yang lebih tinggi

dari produk sejenis

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nurjanah, Effionora Anwar, Mala Nurilmala dan Taufik Hidayat
Status Paten : TELAH TERDAFTAR



186

T-SPORT Drink Nutritional Ergogenic Acids, Minuman
Olahraga Pemulih Kerusakan Otot Sehabis Latihan

Perawat Otot
dari Tempe

Muscle Care
from Tempeh

Latihan olahraga dapat menyebabkan kelelahan bahkan kerusakan otot,
yang perlu segera dipulihkan agar rasa nyeri dan tidak nyaman tidak
mengganggu pelaksanaan latihan berikutnya. Untuk itu, diperlukan
suplemen makanan/minuman bergizi tinggi, khususnya protein, yang
diperlukan untuk memulihkan kondisi otot.

Inovasi T-SPORT drink adalah formula minuman suplemen dari tempe yang
kaya protein, khususnya branched chain amino acids (BCAA), yang berperan
penting dalam pemulihan kerusakan otot. BCAA tidak dibuat oleh tubuh,
sehingga harus diperoleh dari makanan/minuman. Berbeda dengan asam
amino lainnya, BCAA langsung diserap oleh otot sehingga dampak
pemulihan otot lebih cepat. T-SPORT juga mengandung isoflavon, dan zat
gizi lain, yang berguna untuk menjaga kondisi fisik pasca latihan.

Sport exercise can cause fatigue or even muscle damage, that requires
immediate treatment, as not to disrupt the continuing exercise. T-Sport
drink is an innovative drink formulated from tempeh as the main source of
protein, especially BCAA. BCAA is directly absorbed by muscles, so that it can
quickly recover the body muscles. T-Sport also contain isoflavon, and other
nutrients that can maintain post-exercise physical condition.
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Perspektif
Bahan pangan tradisional berbasis kearifan lokal masih membuka berbagai peluang
inovasi, dengan cara mengemasnya menjadi berbagai produk makanan, minuman,
maupun suplemen pangan modern.

Keunggulan Inovasi
l Proses pembuatan yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau industri
l Menggunakan 100% dari bahan baku lokal yaitu tempe
l Mempunyai mutu organoleptik yang disukai dan diterima oleh atlet
l Tersedia dalam dua bentuk yaitu minuman dan bubuk

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Ahmad Sulaeman, Mansur Jauhari dan Ikeu Ekayanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Kita telah terbiasa mengekspor komoditas dalam bentuk mentah padahal dengan 
inovasi yang tepat bisa dihasilkan kemurnian dengan nilai komersial yang sangat 
tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku daun Gambir banyak tersedia di Indonesia
l Inovasi mampu meningkatkan nilai tambah yang sangat tinggi terhadap produk 

turunan Gambir
l Proses pembuatan katekin relatif sederhana dan mudah dilakukan
l Peralatan proses dan produksi katekin dapat dibuat di Indonesia
l Katekin dipromosikan sebagai produk antiaging, antioksidan dan senyawa 

penyokong kesehatan
l Inovasi dapat diterapkan di Indonesia dengan biaya investasi yang relatif 

rendah

Potensi Aplikasi
Dengan kadar katekin yang diatas 90%, dapat dimanfaatkan untuk usaha di bidang 
kesehatan, kosmetika (produk antiaging dan antioksidan), makanan dan minuman 
serta pewarna alami.

Inovator
Nama : E. Gumbira Sa’id; Khaswar Syamsu; Alexie Herryandie Bronto 

Adi;  Aang Ahyarudin; Aditya H
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Proses Produksi Katekin dari Gambir Asalan
Menggunakan Pelarut Organik dan Pengeringan
Spray Dryer

Produksi
Katekin

Bermutu Tinggi
dari Gambir

High Quality 
Catechin

Production from
Gambier

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Gambir yang secara tradisional digunakan untuk menyirih, mengandung
senyawa katekin yang digunakan di industri kesehatan untuk berbagai
keperluan, industri kosmetik, industri minuman dan makanan serta sebagai
pewarna alami. Katekin murni untuk tujuan analisa memiliki nilai komersial yang
tinggi, yakni USD 150/10 mg.

Gambir yang diekspor Indonesia masih dalam bentuk asalan dengan kadar
katekin <50% yang nilainya relatif rendah, sedangkan pasar ekspor 
menghendaki kadar katekin diatas 55%. Metode inovatif ini dinilai prospektif
karena dapat meningkatkan kadar katekin gambir melalui beberapa tahapan,
yakni pelarutan dengan air panas, pencucian berulang, pelarutan dengan
pelarut organik dan dikeringkan dengan spray dryer. Proses pemurnian
tersebut menghasilkan produk katekin dengan kadar >90%.

Catechin found in crude gambier is used in pharmaceutical, health, cosmetic,
food and beverage industries, and also as natural colorant. Indonesian crude
gambier export contains catechin less than 50%, while market demands for
more than 55%.

The innovation and prospective method promises catechin content above 90%,
by dissolving crude gambier in hot water, repititious washing, dissolution using
organic solvents and dried with spray dryer.
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Perspektif
Kita telah terbiasa mengekspor komoditas dalam bentuk mentah padahal dengan 
inovasi yang tepat bisa dihasilkan kemurnian dengan nilai komersial yang sangat 
tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku daun Gambir banyak tersedia di Indonesia
l Inovasi mampu meningkatkan nilai tambah yang sangat tinggi terhadap produk 

turunan Gambir
l Proses pembuatan katekin relatif sederhana dan mudah dilakukan
l Peralatan proses dan produksi katekin dapat dibuat di Indonesia
l Katekin dipromosikan sebagai produk antiaging, antioksidan dan senyawa

penyokong kesehatan
l Inovasi dapat diterapkan di Indonesia dengan biaya investasi yang relatif

rendah

Potensi Aplikasi
Dengan kadar katekin yang diatas 90%, dapat dimanfaatkan untuk usaha di bidang
kesehatan, kosmetika (produk antiaging dan antioksidan), makanan dan minuman 
serta pewarna alami.

Inovator
Nama : E. Gumbira Sa’id; Khaswar Syamsu; Alexie Herryandie Bronto

Adi;  Aang Ahyarudin; Aditya H
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Proses Produksi Katekin dari Gambir Asalan 
Menggunakan Pelarut Organik dan Pengeringan 
Spray Dryer

Produksi 
Katekin 

Bermutu Tinggi 
dari Gambir

High Quality 
Catechin 

Production from 
Gambier

Gambir yang secara tradisional digunakan untuk menyirih, mengandung 
senyawa katekin yang digunakan di industri kesehatan untuk berbagai 
keperluan, industri kosmetik, industri minuman dan makanan serta sebagai 
pewarna alami. Katekin murni untuk tujuan analisa memiliki nilai komersial yang 
tinggi, yakni USD 150/10 mg.

Gambir yang diekspor Indonesia masih dalam bentuk asalan dengan kadar 
katekin <50% yang nilainya relatif rendah, sedangkan pasar ekspor 
menghendaki kadar katekin diatas 55%. Metode inovatif ini dinilai prospektif 
karena dapat meningkatkan kadar katekin gambir melalui beberapa tahapan, 
yakni pelarutan dengan air panas, pencucian berulang, pelarutan dengan 
pelarut organik dan dikeringkan dengan spray dryer. Proses pemurnian 
tersebut menghasilkan produk katekin dengan kadar >90%.

Catechin found in crude gambier is used in pharmaceutical, health, cosmetic, 
food and beverage industries, and also as natural colorant. Indonesian crude 
gambier export contains catechin less than 50%, while market demands for 
more than 55%.

The innovation and prospective method promises catechin content above 90%, 
by dissolving crude gambier in hot water, repititious washing, dissolution using 
organic solvents and dried with spray dryer.
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T-SPORT Drink Nutritional Ergogenic Acids, Minuman
Olahraga Pemulih Kerusakan Otot Sehabis Latihan

Perawat Otot
dari Tempe

Muscle Care
from Tempeh

Latihan olahraga dapat menyebabkan kelelahan bahkan kerusakan otot, 
yang perlu segera dipulihkan agar rasa nyeri dan tidak nyaman tidak
mengganggu pelaksanaan latihan berikutnya. Untuk itu, diperlukan
suplemen makanan/minuman bergizi tinggi, khususnya protein, yang
diperlukan untuk memulihkan kondisi otot.

Inovasi T-SPORT drink adalah formula minuman suplemen dari tempe yang 
kaya protein, khususnya branched chain amino acids (BCAA), yang berperan 
penting dalam pemulihan kerusakan otot. BCAA tidak dibuat oleh tubuh,
sehingga harus diperoleh dari makanan/minuman. Berbeda dengan asam
amino lainnya, BCAA langsung diserap oleh otot sehingga dampak
pemulihan otot lebih cepat. T-SPORT juga mengandung isoflavon, dan zat
gizi lain, yang berguna untuk menjaga kondisi fisik pasca latihan.

Sport exercise can cause fatigue or even muscle damage, that requires
immediate treatment, as not to disrupt the continuing exercise. T-Sport
drink is an innovative drink formulated from tempeh as the main source of
protein, especially BCAA. BCAA is directly absorbed by muscles, so that it can
quickly recover the body muscles. T-Sport also contain isoflavon, and other
nutrients that can maintain post-exercise physical condition.
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Perspektif
Bahan pangan tradisional berbasis kearifan lokal masih membuka berbagai peluang
inovasi, dengan cara mengemasnya menjadi berbagai produk makanan, minuman, 
maupun suplemen pangan modern.

Keunggulan Inovasi
l Proses pembuatan yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau industri
l Menggunakan 100% dari bahan baku lokal yaitu tempe
l Mempunyai mutu organoleptik yang disukai dan diterima oleh atlet
l Tersedia dalam dua bentuk yaitu minuman dan bubuk

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Ahmad Sulaeman, Mansur Jauhari dan Ikeu Ekayanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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”SR-Grac” Beras Agar Pencegah Diabetes Alami
dari Laut

Beras Laut
Oceanic Rice

Penderita diabetes dunia meningkat pesat dari 108 juta jiwa pada tahun
1980 menjadi 422 juta jiwa pada tahun 2014 (sumber: WHO, 2016). Salah
satu penyebabnya adalah konsumsi makanan pokok yang memiliki indeks
glikemik tinggi, antara lain nasi putih.

Inovasi ini membuat beras analog agar dari rumput laut Gracilaria sp.
sebagai alternatif pangan bagi penderita diabetes. Beras ini memiliki nilai
indeks glikemik yang rendah (45), dibanding nasi putih (70), maupun beras
analog berbasis jagung, sorgum dan kedelai (50). Hasil uji in-vivo pada tikus
yang diinduksi streptozotocin menunjukkan beras ini dapat menyelamatkan
tikus diabetik dari kematian.

As diabetes become one of the most alarming chronic disease in the late
century, people had been warned to shift their consumption behaviour
towards less glucose-content rice. This innovation offers analogue rice made
by abundant seaweed Gracilaria sp with high fiber and antioxidant content
which is produced in extent to people with diabetes. In-vivo tests in animals
show that this rice can lower blood glucose levels effectively.

ns in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Sebagai penghasil rumput laut patut terbesar di dunia, Indonesia harus
memanfaatkan rumput laut, untuk membantu memecahkan masalah kesehatan
berskala dunia.

Keunggulan Inovasi
l Telah teruji efektif mencegah diabetes dalam uji in-vivo pada tikus
l Indeks glikemik yang rendah (45), lebih rendah dibanding beras analog berbasis 

jagung, sorgum dan kedelai (50)
l Rasa lebih enak (hasil uji organoleptik) dibanding beras analog berbasis E. 

cottoni dan mocaf
l Dapat membantu meningkatkan ekonomi nelayan pembudidaya rumput laut

dan pengolah tepung agar

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Purwaningsih, Joko Santoso, Ekowati Handharyani, Eka

Deskawati, Natalia P. Setiawati dan Ahmad Fauzi
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Kekebalan alami dari induk hasil vaksinasi bisa diturunkan ke anak sapi melalui 
kolostrum (susu produksi awal setelah kelahiran) yang dihasilkan induknya, jauh 
lebih efektif daripada pencegahan menggunakan antibiotik atau pengobatan.

Keunggulan Inovasi
l Sebagai sumber immunoglobulin alami, kolostrum sapi dapat digunakan untuk 

mengatasi kematian neonatal akibat diare oleh colibacillosis
l Memanfaatkan kolostrum sapi menjadi produk bernilai tambah tinggi yang 

dapat dikembangkan sebagai penyedia immunoglobulin
l Vaksinasi tidak menyebabkan efek samping negatif
l Antibodi Escherichia coli K-99 (ETEC K-99) dapat diproduksi melalui kolostrum 

sapi perah
l ETEC K-99 dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi penanggulangan 

colibacillosis

Potensi Aplikasi
Produksi kolostrum anti enteropatogen spesifik untuk imunoterapi pasif guna 
mencegah kematian neonatal akibat diare dapat diaplikasikan pada industri obat-
obatan atau farmasi.

Inovator
Nama : Anita Esfandiari; I Wayan Teguh Wibawan; Sri Murtini; Retno 

Wulansari
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Kolostrum Anti Enteropatogen Spesifik
untuk Imunoterapi Pasif Guna Mencegah
Kematian Neonatal Akibat Diare

Susu
Penyembuh

untuk Si Anak
Sapi

Healing Milk for
the Calf

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Kematian pada anak sapi yang baru lahir merupakan permasalahan bagi para
peternak sapi. Salah satu penyebab kematian adalah penyakit diare yang
disebabkan oleh bakteri Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC). Selama ini
peternakan menggunakan antibiotik, namun penggunaan antibiotik sudah
menunjukkan tingkat resistensi yang cukup tinggi.

Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan imunisasi pasif. Anak sapi dapat
diberikan imunisasi berupa kolostrum yang dihasilkan oleh induk sapi.
Pemanfaatan kolostrum sebagai pabrik biologis antibodi (lgG) sangat mungkin
dilakukan karena lgG atau zat kebal terhadap berbagai penyakit yang terdapat di
dalam darah induk mudah ditransfer secara efektif ke dalam kolostrum dengan
konsentrasi yang sangat tinggi.

Deaths on new born calves due to diarrhea caused by bacteria Enterotoxigenic E.
coli is a serious problem for cattle farmers. Antibiotics usage is less effective now
and show a high level of resistance.

Passive immunization through bovine colostrum is developed, by introducing  E.
coli to healthy and expecting cows. Antibody will be developed, which after
giving birth, will be transferred to the new calves through colostrum
consumption.
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179

Perspektif
Kekebalan alami dari induk hasil vaksinasi bisa diturunkan ke anak sapi melalui 
kolostrum (susu produksi awal setelah kelahiran) yang dihasilkan induknya, jauh 
lebih efektif daripada pencegahan menggunakan antibiotik atau pengobatan.

Keunggulan Inovasi
l Sebagai sumber immunoglobulin alami, kolostrum sapi dapat digunakan untuk

mengatasi kematian neonatal akibat diare oleh colibacillosis
l Memanfaatkan kolostrum sapi menjadi produk bernilai tambah tinggi yang

dapat dikembangkan sebagai penyedia immunoglobulin
l Vaksinasi tidak menyebabkan efek samping negatif
l Antibodi Escherichia coli K-99 (ETEC K-99) dapat diproduksi melalui kolostrum

sapi perah
l ETEC K-99 dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi penanggulangan

colibacillosis

Potensi Aplikasi
Produksi kolostrum anti enteropatogen spesifik untuk imunoterapi pasif guna
mencegah kematian neonatal akibat diare dapat diaplikasikan pada industri obat-
obatan atau farmasi.

Inovator
Nama : Anita Esfandiari; I Wayan Teguh Wibawan; Sri Murtini; Retno

Wulansari
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Kolostrum Anti Enteropatogen Spesifik 
untuk Imunoterapi Pasif Guna Mencegah 
Kematian Neonatal Akibat Diare

Susu 
Penyembuh 

untuk Si Anak 
Sapi

Healing Milk for 
the Calf

Kematian pada anak sapi yang baru lahir merupakan permasalahan bagi para 
peternak sapi. Salah satu penyebab kematian adalah penyakit diare yang 
disebabkan oleh bakteri Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC). Selama ini 
peternakan menggunakan antibiotik, namun penggunaan antibiotik sudah 
menunjukkan tingkat resistensi yang cukup tinggi.

Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan imunisasi pasif. Anak sapi dapat 
diberikan imunisasi berupa kolostrum yang dihasilkan oleh induk sapi. 
Pemanfaatan kolostrum sebagai pabrik biologis antibodi (lgG) sangat mungkin 
dilakukan karena lgG atau zat kebal terhadap berbagai penyakit yang terdapat di 
dalam darah induk mudah ditransfer secara efektif ke dalam kolostrum dengan 
konsentrasi yang sangat tinggi.

Deaths on new born calves due to diarrhea caused by bacteria Enterotoxigenic E. 
coli is a serious problem for cattle farmers. Antibiotics usage is less effective now 
and show a high level of resistance.

Passive immunization through bovine colostrum is developed, by introducing  E. 
coli to healthy and expecting cows. Antibody will be developed, which after 
giving birth, will be transferred to the new calves through colostrum 
consumption.

45

188

”SR-Grac” Beras Agar Pencegah Diabetes Alami
dari Laut

Beras Laut
Oceanic Rice

Penderita diabetes dunia meningkat pesat dari 108 juta jiwa pada tahun 
1980 menjadi 422 juta jiwa pada tahun 2014 (sumber: WHO, 2016). Salah
satu penyebabnya adalah konsumsi makanan pokok yang memiliki indeks
glikemik tinggi, antara lain nasi putih.

Inovasi ini membuat beras analog agar dari rumput laut Gracilaria sp.
sebagai alternatif pangan bagi penderita diabetes. Beras ini memiliki nilai 
indeks glikemik yang rendah (45), dibanding nasi putih (70), maupun beras 
analog berbasis jagung, sorgum dan kedelai (50). Hasil uji in-vivo pada tikus
yang diinduksi streptozotocin menunjukkan beras ini dapat menyelamatkan
tikus diabetik dari kematian.

As diabetes become one of the most alarming chronic disease in the late
century, people had been warned to shift their consumption behaviour
towards less glucose-content rice. This innovation offers analogue rice made
by abundant seaweed Gracilaria sp with high fiber and antioxidant content
which is produced in extent to people with diabetes. In-vivo tests in animals
show that this rice can lower blood glucose levels effectively.
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Perspektif
Sebagai penghasil rumput laut patut terbesar di dunia, Indonesia harus 
memanfaatkan rumput laut, untuk membantu memecahkan masalah kesehatan 
berskala dunia.

Keunggulan Inovasi
l Telah teruji efektif mencegah diabetes dalam uji in-vivo pada tikus
l Indeks glikemik yang rendah (45), lebih rendah dibanding beras analog berbasis

jagung, sorgum dan kedelai (50)
l Rasa lebih enak (hasil uji organoleptik) dibanding beras analog berbasis E.

cottoni dan mocaf
l Dapat membantu meningkatkan ekonomi nelayan pembudidaya rumput laut

dan pengolah tepung agar

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Purwaningsih, Joko Santoso, Ekowati Handharyani, Eka

Deskawati, Natalia P. Setiawati dan Ahmad Fauzi
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN
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Ekstrak Pigmen Karotenoid Telur Keong Mas (Pomacea
canaliculata) sebagai Bahan Baku Produk Farmaseutika
dan Nutraseutika

Dari Masalah
jadi Manfaat

From Pests to
Benefits

Kebutuhan terhadap pigmen alami semakin meningkat, baik pada industri
pangan maupun non pangan. Di bidang kesehatan, pigmen alami juga
dibutuhkan karena memiliki potensi antitumor, dan antioksidan.

Inovasi ini mengekstrak pigmen alami jenis karotenoid dari telur keong mas
(Pomacea canaliculata), yang banyak ditemukan sebagai hama tanaman
padi. Karotenoid dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami atau bahan
baku produk farmaseutika dan nutraseutika. Analisis fitokimia 
menunjukkan telur keong mas mengandung 14 jenis senyawa pigmen
karotenoid; violaxanthin, nostoxanthin, dan astaxanthin yang bernilai
ekonomis tinggi, dan 10 senyawa non pigmen; carvacrol, emodepside yang
berpotensi sebagai antioksidan dan antikanker.

The need for natural pigment is increasing, either in food or health
industries.This innovation, extracts natural pigment of carotenoids from the
golden snail eggs which are abundant as agricultural pest. The 
phytochemical analysis indicates that the egg contains 14 types of
carotenoids compound i.e violaxanthin, nostoxanthin, and astaxanthin, that
have high economic value and 10 non-pigment compounds i.e carvacrol,
emodepside which is potential as antioxidant and anticancer.

191

Perspektif
Alam seringkali memberi sinyal melalui warna yang istimewa. Sayangnya kita 
seringkali tidak peka pada sinyal-sinyal alami tersebut.

Keunggulan Inovasi
l Membantu mengurangi jumlah telur keong mas sebagai hama pertanian
l Mengandung 14 jenis pigmen dan 10 kandungan non-pigmen yang memiliki 
aktivitas biologis berpotensi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Asadatun Abdullah, Nurjanah, Muhammad Reyhan dan Taufik 

Hidayat
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

5352

Perspektif
Kearifan tradisi nenek moyang sekali lagi terbukti menjadi inspirasi inovasi masa 
depan. Tabat barito di percaya memiliki khasiat khusus bagi wanita sejak dulu, dan 
kini membuka harapan penyembuhan penyakit yang mengancam jiwa.

Keunggulan Inovasi
l Terbukti mempunyai kemampuan fisiologi aktif sebagai anti tumor, khususnya 

menghambat pertumbuhan sel tumor payudara 
l Menggunakan teknologi yang mudah digunakan dan diaplikasikan 
l Menggunakan bahan dari tanaman khas Indonesia yang telah dikenal lama 

sebagai bahan jamu
l Telah memenuhi persyaratan sebagai ekstrak herbal standar

Potensi Aplikasi
Salah satu alternatif obat untuk pengobatan dan pencegahan tumor tertentu yang 
harganya terjangkau, sehingga dapat membantu masyarakat luas.

Inovator
Nama  : Latifah K. Darusman, Dyah Iswantini Pradono, Edy Djauhari, 

Rudi Heryanto
Status Paten  :   TELAH TERDAFTAR 

Ekstrak Tabat Barito (Ficus deltoidea) Berkhasiat
Antitumor Kegunaan sebagai Jamu, Ekstrak
Terstandar

Dulu Jamu 
Hebat Kini Jadi

Obat
Magic Herbs
Then, Great

Medicine Now

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Indonesia dengan ragam varietas tanamannya memiliki potensi sebagai 
sumber obat-obatan herbal dunia. Banyak penggunaan tanaman obat yang
diwariskan kini menjadi kearifan lokal sebagai petunjuk awal 
pengembangan obat herbal terstandar. Tabat barito (Ficus deltoidea) dari
Kalimantan adalah salah satu tanaman herbal yang dipercaya memiliki
khasiat khusus bagi wanita.

Ekstrak tabat barito dihasilkan melalui metode pengembangan obat herbal 
terstandarisasi. Pra uji klinis pada mencit menunjukkan bahwa tabat barito
yang dihasilkan dari teknik ekstraksi spesifik, menghasilkan ekstrak dengan
komponen bioaktif terstandar dan bisa mengurangi derita pasien tumor.

Treatment for the deadly tumor is not only expensive, but also painful and
not guaranteed to be successful.

Extract from Tabat Barito plant, as standardized herbal medicine, has been
pre-clinically proven to be effective in curing and preventing tumor.
Standardized extraction process and exact composition is the key element
for this innovation.
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Perspektif
Kearifan tradisi nenek moyang sekali lagi terbukti menjadi inspirasi inovasi masa 
depan. Tabat barito di percaya memiliki khasiat khusus bagi wanita sejak dulu, dan 
kini membuka harapan penyembuhan penyakit yang mengancam jiwa.

Keunggulan Inovasi
l Terbukti mempunyai kemampuan fisiologi aktif sebagai anti tumor, khususnya 

menghambat pertumbuhan sel tumor payudara
l Menggunakan teknologi yang mudah digunakan dan diaplikasikan
l Menggunakan bahan dari tanaman khas Indonesia yang telah dikenal lama 

sebagai bahan jamu
l Telah memenuhi persyaratan sebagai ekstrak herbal standar

Potensi Aplikasi
Salah satu alternatif obat untuk pengobatan dan pencegahan tumor tertentu yang 
harganya terjangkau, sehingga dapat membantu masyarakat luas.

Inovator
Nama : Latifah K. Darusman, Dyah Iswantini Pradono, Edy Djauhari,

Rudi Heryanto
Status Paten :   TELAH TERDAFTAR 

Ekstrak Tabat Barito (Ficus deltoidea) Berkhasiat 
Antitumor Kegunaan sebagai Jamu, Ekstrak 
Terstandar

Dulu Jamu 
Hebat Kini Jadi 

Obat
Magic Herbs 
Then, Great 

Medicine Now

Indonesia dengan ragam varietas tanamannya memiliki potensi sebagai 
sumber obat-obatan herbal dunia. Banyak penggunaan tanaman obat yang 
diwariskan kini menjadi kearifan lokal sebagai petunjuk awal 
pengembangan obat herbal terstandar. Tabat barito (Ficus deltoidea) dari 
Kalimantan adalah salah satu tanaman herbal yang dipercaya memiliki 
khasiat khusus bagi wanita.

Ekstrak tabat barito dihasilkan melalui metode pengembangan obat herbal 
terstandarisasi. Pra uji klinis pada mencit menunjukkan bahwa tabat barito 
yang dihasilkan dari teknik ekstraksi spesifik, menghasilkan ekstrak dengan 
komponen bioaktif terstandar dan bisa mengurangi derita pasien tumor.

Treatment for the deadly tumor is not only expensive, but also painful and 
not guaranteed to be successful.

Extract from Tabat Barito plant, as standardized herbal medicine, has been 
pre-clinically proven to be effective in curing and preventing tumor. 
Standardized extraction process and exact composition is the key element 
for this innovation.
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Ekstrak Pigmen Karotenoid Telur Keong Mas (Pomacea
canaliculata) sebagai Bahan Baku Produk Farmaseutika
dan Nutraseutika

Dari Masalah
jadi Manfaat

From Pests to
Benefits

Kebutuhan terhadap pigmen alami semakin meningkat, baik pada industri
pangan maupun non pangan. Di bidang kesehatan, pigmen alami juga
dibutuhkan karena memiliki potensi antitumor, dan antioksidan.

Inovasi ini mengekstrak pigmen alami jenis karotenoid dari telur keong mas 
(Pomacea canaliculata), yang banyak ditemukan sebagai hama tanaman
padi. Karotenoid dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami atau bahan
baku produk farmaseutika dan nutraseutika. Analisis fitokimia 
menunjukkan telur keong mas mengandung 14 jenis senyawa pigmen
karotenoid; violaxanthin, nostoxanthin, dan astaxanthin yang bernilai
ekonomis tinggi, dan 10 senyawa non pigmen; carvacrol, emodepside yang
berpotensi sebagai antioksidan dan antikanker.

The need for natural pigment is increasing, either in food or health
industries.This innovation, extracts natural pigment of carotenoids from the
golden snail eggs which are abundant as agricultural pest. The 
phytochemical analysis indicates that the egg contains 14 types of
carotenoids compound i.e violaxanthin, nostoxanthin, and astaxanthin, that
have high economic value and 10 non-pigment compounds i.e carvacrol,
emodepside which is potential as antioxidant and anticancer.

191

Perspektif
Alam seringkali memberi sinyal melalui warna yang istimewa. Sayangnya kita 
seringkali tidak peka pada sinyal-sinyal alami tersebut.

Keunggulan Inovasi
l Membantu mengurangi jumlah telur keong mas sebagai hama pertanian
l Mengandung 14 jenis pigmen dan 10 kandungan non-pigmen yang memiliki 
aktivitas biologis berpotensi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Asadatun Abdullah, Nurjanah, Muhammad Reyhan dan Taufik

Hidayat
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Diagnostik Ranting Bambu Pendeteksi Kehamilan
dan Gangguan Reproduksi

Bambu untuk Si
Calon Ibu

Bamboo for The
Expectant

Mother Perangkat diagnostik kehamilan yang banyak digunakan seperti strip test,
menggunakan bahan baku plastik impor, selain menghasilkan limbah yang 
dapat mencemari lingkungan.

Inovasi ini memanfaatkan produk samping pertanian ranting bambu, sebagai
bahan baku kit diagnostik yang lebih alami dan ramah lingkungan untuk
mendeteksi kehamilan. Ranting bambu mengandung serat yang dapat
digunakan sebagai saluran kapiler untuk mengalirkan dan mereaksikan cairan
sampel dengan reagen indikator sampel. Diagnosis dilakukan dengan
mengamati perubahan warna, yang dibandingkan dengan warna standar yang
tertera pada kit. Inovasi ini dapat mensubsitusi perangkat diagnostik cepat
yang selama ini masih di impor.

Diagnostic devices, that are commonly used such as strip tests, uses imported
plastic raw materials, aside to producing the waste that is harmful for the
environment. This innovation uses bamboo twigs as raw material for a more
economical diagnostic kit to detect pregnancy. Bamboo twigs contain natural
fibers that can intermediate the reaction between sample liquids and indicator
reagents. Diagnosis is determined through color changes compared to the
standard colors integrated in the kit. This innovation can substitute a rapid
diagnostic kit which is still imported.
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Perspektif
Perangkat diagnostik dalam negeri yang saat ini didominasi oleh produk impor, 
sudah saatnya digantikan dengan produk dalam negeri dengan memanfaatkan 
bahan alam yang ramah lingkungan

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku yang mudah didapat dan mudah terurai secara alami
l Dapat mensubsitusi kebutuhan kit diagnosa impor
l Memiliki potensi diproduksi secara massal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Bambang Purwantara dan Amrozi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Inovasi bisa berarti meningkatkan nilai tambah, menemukan potensi nilai tambah 
yang terabaikan atau menciptakan nilai tambah baru dari produk yang sudah ada.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan bahan baku umbi garut lokal yang murah dan diharapkan tidak 

mengganggu pasokan sumber pangan 
l Kualitasnya yang baik bisa menjadi subsitusi siklodekstrin impor
l Teknologi cukup sederhana sehingga bisa dikembangkan sebagai unit usaha 

industri kecil menegah berbahan baku lokal 

Potensi Aplikasi
Produksi siklodekstrin dari pati garut dapat digunakan di industri farmasi, produk 
pangan, produk kertas, cat kosmetik, menggantikan siklodekstrin impor.

Inovator
Nama  : Erliza Noor 
Status Paten  : TELAH TERDAFTAR

Produksi Siklodekstrin dari Pati GarutKesaktian Umbi 
Asli Indonesia

The Indonesian
Original

Arrowroot
Power

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Siklodekstrin adalah jenis pati termodifikasi yang banyak digunakan sebagai
bahan penstabil, pembuat kapsul dan pelindung dari reaksi (oksidasi,
cahaya, panas, evaporasi) pada industri pangan dan non-pangan. Sayangnya
kita saat ini masih tergantung dari sumber impor, padahal bahan baku
tersedia melimpah dalam negeri.

Tanaman garut memiliki potensi digunakan sebagai bahan baku 
siklodekstrin yang ekonomis. Siklodekstrin dihasilkan dari pati garut 
menggunakan enzim khusus. Hasilnya terbukti di lapangan dengan
perbaikan kualitas produk yang signifikan.

Cyclodextrin is a modified starch commonly used in food industries as
stabilizer, encapsulation, and as protector against reaction (oxidation, light,
heat and evaporations).

Arrowroot is available abundantly in Indonesia and potentially can be
processed into cyclodextrin using special enzym. The product result shows
significant quality improvement in the field.
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Perspektif
Inovasi bisa berarti meningkatkan nilai tambah, menemukan potensi nilai tambah
yang terabaikan atau menciptakan nilai tambah baru dari produk yang sudah ada.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan bahan baku umbi garut lokal yang murah dan diharapkan tidak

mengganggu pasokan sumber pangan
l Kualitasnya yang baik bisa menjadi subsitusi siklodekstrin impor
l Teknologi cukup sederhana sehingga bisa dikembangkan sebagai unit usaha

industri kecil menegah berbahan baku lokal 

Potensi Aplikasi
Produksi siklodekstrin dari pati garut dapat digunakan di industri farmasi, produk
pangan, produk kertas, cat kosmetik, menggantikan siklodekstrin impor.

Inovator
Nama : Erliza Noor 
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Produksi Siklodekstrin dari Pati GarutKesaktian Umbi 
Asli Indonesia

The Indonesian 
Original 

Arrowroot 
Power 

Siklodekstrin adalah jenis pati termodifikasi yang banyak digunakan sebagai 
bahan penstabil, pembuat kapsul dan pelindung dari reaksi (oksidasi, 
cahaya, panas, evaporasi) pada industri pangan dan non-pangan. Sayangnya 
kita saat ini masih tergantung dari sumber impor, padahal bahan baku 
tersedia melimpah dalam negeri.

Tanaman garut memiliki potensi digunakan sebagai bahan baku 
siklodekstrin yang ekonomis. Siklodekstrin dihasilkan dari pati garut 
menggunakan enzim khusus. Hasilnya terbukti di lapangan dengan 
perbaikan kualitas produk yang signifikan. 

Cyclodextrin is a modified starch commonly used in food industries as 
stabilizer, encapsulation, and as protector against reaction (oxidation, light, 
heat and evaporations).

Arrowroot is available abundantly in Indonesia and potentially can be 
processed into cyclodextrin using special enzym. The product result shows 
significant quality improvement in the field.
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Diagnostik Ranting Bambu Pendeteksi Kehamilan
dan Gangguan Reproduksi

Bambu untuk Si
Calon Ibu

Bamboo for The
Expectant

Mother Perangkat diagnostik kehamilan yang banyak digunakan seperti strip test,
menggunakan bahan baku plastik impor, selain menghasilkan limbah yang
dapat mencemari lingkungan.

Inovasi ini memanfaatkan produk samping pertanian ranting bambu, sebagai 
bahan baku kit diagnostik yang lebih alami dan ramah lingkungan untuk
mendeteksi kehamilan. Ranting bambu mengandung serat yang dapat 
digunakan sebagai saluran kapiler untuk mengalirkan dan mereaksikan cairan
sampel dengan reagen indikator sampel. Diagnosis dilakukan dengan
mengamati perubahan warna, yang dibandingkan dengan warna standar yang
tertera pada kit. Inovasi ini dapat mensubsitusi perangkat diagnostik cepat
yang selama ini masih di impor.

Diagnostic devices, that are commonly used such as strip tests, uses imported
plastic raw materials, aside to producing the waste that is harmful for the
environment. This innovation uses bamboo twigs as raw material for a more
economical diagnostic kit to detect pregnancy. Bamboo twigs contain natural
fibers that can intermediate the reaction between sample liquids and indicator
reagents. Diagnosis is determined through color changes compared to the
standard colors integrated in the kit. This innovation can substitute a rapid
diagnostic kit which is still imported.
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Perspektif
Perangkat diagnostik dalam negeri yang saat ini didominasi oleh produk impor,
sudah saatnya digantikan dengan produk dalam negeri dengan memanfaatkan
bahan alam yang ramah lingkungan

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku yang mudah didapat dan mudah terurai secara alami
l Dapat mensubsitusi kebutuhan kit diagnosa impor
l Memiliki potensi diproduksi secara massal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Bambang Purwantara dan Amrozi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pineapple-pen: Plester Pintar dengan Indikator
Pemantau Kesembuhan Luka

Plester Pintar
Smart Plaster

Plester digunakan untuk melindungi dan mencegah luka dari infeksi kuman
sehingga mempercepat proses penyembuhan luka. Namun plester 
konvensional perlu dilepaskan untuk memantau penyembuhan luka, sehingga
menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman bagi pemakainya.

Pineapple-pen adalah plester pintar yang dapat mendeteksi kesembuhan
luka. Plester ini menggunakan benang katun sebagai indikator untuk
memantau kesembuhan luka. Pereaksi bromo cresol green digunakan sebagai
reagen indikator, yang akan berubah menjadi warna hijau, menandakan kadar
albumin pada luka yang belum sembuh. Sedangkan luka yang sudah sembuh
tidak akan menunjukkan perubahan warna. Inovasi ini praktis dan ekonomis
karena proses pembuatan yang sederhana, dan bahan bakunya yang mudah
didapatkan.

Plaster, that is used to prevent wounds from microbial infections, need to be
removed to monitor wound healing, so it causes pain for the user. Pineapple-
pen is a smart plaster that can detect wound healing, by using cotton thread as
an indicator to monitor healing progress. Bromocresol green reagents are
used as indicator, which will turn green, indicating albumin levels in wounds
that have not healed. This innovation is pratical and low-cost due to its simple
manufacturing process, and easily available raw material.
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Perspektif
Keputusan dapat dibuat dengan tepat, bila didukung dengan data dan informasi 
yang akurat.

Keunggulan Inovasi
l Produk telah teruji untuk sifat karakter bahan yang digunakan dan 

persembuhan luka secara in-vivo pada hewan percobaan
l Pemakaian reagen dalam skala volume mikro, sehingga ekonomis dalam 

penggunaan.
l Bahan baku kapas yang mudah diperoleh

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Farandy Insan Sejati, Akhmad 

Setyabakti, Bagas Aris Priyono Risqika Akla, Velayati dan Atika
Fadhilah

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Pembuktian secara ilmiah atas kearifan dan tradisi nenek moyang tentang teripang 
membuka peluang inovasi di bidang kesehatan, gaya hidup modern dan gerakan 
kembali ke alam.

Keunggulan Inovasi
l Aman dikonsumsi karena dari sumber alami 
l Bagi pria meningkatkan kesuburan dan memberikan efek aprodisiak 
l Teknologi pembuatan sangat sederhana, mudah dan murah 

Potensi Aplikasi
Bagi perusahaan farmasi yang memproduksi bahan-bahan suplemen alami dengan 
fungsi aprodisiak bagi pria. Konsep new green wave dan gaya hidup kembali ke 
alam menjadi preposisi utama produk ini.

Inovator
Nama  : Etty Riani; Syarifah N; Khairun N, Berawi ; Dwi I. Anggraini; Muh. 

Dzikirifishofa; Nastiti K
Status Paten  : TELAH TERDAFTAR

Tepung Teripang Pasir sebagai Aprodisiak 
Alami

Gelombang 
Vitalitas Hijau

Dari Laut
Green Vitality

Wave from Sea

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Teripang telah lama digunakan sebagai makanan yang enak dan secara 
tradisional dipercaya memiliki khasiat kesehatan dan efek aprodisiak alami bagi 
pria. Berdasarkan hasil analisa proksimat, teripang mengandung banyak sekali
unsur yang dibutuhkan tubuh, beberapa diantaranya adalah 9 jenis asam amino
esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh, mineral seperti kalsium, magnesium
dan Zn yang baik bagi perkembangan fungsi reproduksi dan kesuburan pria, juga
meningkatkan libido.

Teripang yang akan dibuat menjadi tepung dipisahkan, dibersihkan kemudian
dikeringkan menggunakan oven sampai ukurannya mengecil. Teripang kering
dihaluskan sampai dihasilkan tepung dengan kadar air 9%, kemudian
ditambahkan komposisi kimia yang sesuai. Kini aprodisiak sintetik dengan efek
negatif bisa digantikan oleh yang alami.

Recent studies found that sea cucumber, already believed to be healthy and acts
as natural aphrodisiac, contains many ingredients needed by body. Some of
them are 9 essential amino acids not produce by human body, minerals such as
calcium, magnesium and zinc, good for man’s vitality and fertility.

Sea cucumber is cleansed, dried in an oven, and then powderized which contains
only 9% water. Now synthetic aphrodisiac with negative side effects can be
substituted with the natural one.
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Perspektif
Pembuktian secara ilmiah atas kearifan dan tradisi nenek moyang tentang teripang
membuka peluang inovasi di bidang kesehatan, gaya hidup modern dan gerakan
kembali ke alam.

Keunggulan Inovasi
l Aman dikonsumsi karena dari sumber alami
l Bagi pria meningkatkan kesuburan dan memberikan efek aprodisiak 
l Teknologi pembuatan sangat sederhana, mudah dan murah

Potensi Aplikasi
Bagi perusahaan farmasi yang memproduksi bahan-bahan suplemen alami dengan 
fungsi aprodisiak bagi pria. Konsep new green wave dan gaya hidup kembali ke 
alam menjadi preposisi utama produk ini.

Inovator
Nama : Etty Riani; Syarifah N; Khairun N, Berawi ; Dwi I. Anggraini; Muh.

Dzikirifishofa; Nastiti K
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Tepung Teripang Pasir sebagai Aprodisiak
Alami 

Gelombang 
Vitalitas Hijau 

Dari Laut 
Green Vitality 

Wave from Sea
Teripang telah lama digunakan sebagai makanan yang enak dan secara 
tradisional dipercaya memiliki khasiat kesehatan dan efek aprodisiak alami bagi 
pria. Berdasarkan hasil analisa proksimat, teripang mengandung banyak sekali 
unsur yang dibutuhkan tubuh, beberapa diantaranya adalah 9 jenis asam amino 
esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh, mineral seperti kalsium, magnesium 
dan Zn yang baik bagi perkembangan fungsi reproduksi dan kesuburan pria, juga 
meningkatkan libido.

Teripang yang akan dibuat menjadi tepung dipisahkan, dibersihkan kemudian 
dikeringkan menggunakan oven sampai ukurannya mengecil. Teripang kering 
dihaluskan sampai dihasilkan tepung dengan kadar air 9%, kemudian 
ditambahkan komposisi kimia yang sesuai. Kini aprodisiak sintetik dengan efek 
negatif bisa digantikan oleh yang alami.

Recent studies found that sea cucumber, already believed to be healthy and acts 
as natural aphrodisiac, contains many ingredients needed by body. Some of 
them are 9 essential amino acids not produce by human body, minerals such as 
calcium, magnesium and zinc, good for man’s vitality and fertility.

Sea cucumber is cleansed, dried in an oven, and then powderized which contains 
only 9% water. Now synthetic aphrodisiac with negative side effects can be 
substituted with the natural one.
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Pineapple-pen: Plester Pintar dengan Indikator
Pemantau Kesembuhan Luka

Plester Pintar
Smart Plaster

Plester digunakan untuk melindungi dan mencegah luka dari infeksi kuman
sehingga mempercepat proses penyembuhan luka. Namun plester 
konvensional perlu dilepaskan untuk memantau penyembuhan luka, sehingga
menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman bagi pemakainya.

Pineapple-pen adalah plester pintar yang dapat mendeteksi kesembuhan
luka. Plester ini menggunakan benang katun sebagai indikator untuk
memantau kesembuhan luka. Pereaksi bromo cresol green digunakan sebagai
reagen indikator, yang akan berubah menjadi warna hijau, menandakan kadar
albumin pada luka yang belum sembuh. Sedangkan luka yang sudah sembuh
tidak akan menunjukkan perubahan warna. Inovasi ini praktis dan ekonomis
karena proses pembuatan yang sederhana, dan bahan bakunya yang mudah
didapatkan.

Plaster, that is used to prevent wounds from microbial infections, need to be
removed to monitor wound healing, so it causes pain for the user. Pineapple-
pen is a smart plaster that can detect wound healing, by using cotton thread as
an indicator to monitor healing progress. Bromocresol green reagents are
used as indicator, which will turn green, indicating albumin levels in wounds
that have not healed. This innovation is pratical and low-cost due to its simple
manufacturing process, and easily available raw material.
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Perspektif
Keputusan dapat dibuat dengan tepat, bila didukung dengan data dan informasi
yang akurat.

Keunggulan Inovasi
l Produk telah teruji untuk sifat karakter bahan yang digunakan dan 

persembuhan luka secara in-vivo pada hewan percobaan
l Pemakaian reagen dalam skala volume mikro, sehingga ekonomis dalam

penggunaan.
l Bahan baku kapas yang mudah diperoleh

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Farandy Insan Sejati, Akhmad

Setyabakti, Bagas Aris Priyono Risqika Akla, Velayati dan Atika
Fadhilah

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Clodimed+ Popok dengan Indikator Pemantau
Status Kesehatan

Popok Pintar
untuk Si Kecil dan

Si Kakek
Smart Diaper for

The Little and The
Grandpa

Daya tahan tubuh pada balita belum berkembang, dan pada lansia terus
menurun. Hal ini membuat kondisi kesehatan, termasuk gejala penyakit, sulit
untuk diprediksi. Diagnosis untuk menentukan penyakit pada pasien golongan
ini, membutuhkan pengujian laboratorium yang mahal, dan seringkali tidak
efisien.

Inovasi ini mengembangkan “Clodimed+”, sebuah cloth diaper bagi balita dan
lansia, yang dilengkapi dengan indikator biomarker (glukosa, protein, nitrit, dll).
Indikator dibuat dari kain katun sebagai media untuk mereaksikan reagen
dengan cairan biologis urin atau feses, yang akan menunjukkan derajat
perubahan warna. Clodimed+ relatif ekonomis dan praktis, sehingga dapat
memudahkan tenaga kesehatan atau anggota keluarga utuk mengetahui kondisi
kesehatan pasien.

Diagnosis to determine the disease in toddlers or elder requires intensive,
expensive, and inefficient laboratory testing. This innovation develops 
"Clodimed +", a cloth diaper for toddlers and the elderly, equipped with
biomarker sensors (glucose, protein, nitrite, etc.). Indicators are made of cotton
cloth as a reaction medium between reagents and biological fluids of urine or
feces, as it will indicate the degree of discoloration. Clodimed + is relatively
economical and practical, so it can help health workers or family members to
know the patient's health condition.
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Perspektif
Proses diagnosis yang dikenal rumit dan tidak efisien, akan perlahan tergantikan
dengan berkembangnya teknologi sensor, yang memungkinkan diagnosis secara
mandiri.

Keunggulan Inovasi
l Memudahkan perawatan, dan pemantauan kesehatan balita dan lansia
l Penggunaan indikator dapat dipahami dengan mudah, tanpa bantuan

peralatan khusus
l Pemakaian diaper yang nyaman, seperti memakai popok biasa
l Hasil rekam medis dapat digunakan sebagai early warning detection

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Indriani Putri Maryono, Irzal Faresa,

Egi Wijayanto, Faza Adriani, Nurfazri dan Junaidi Abdillah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

5958

Perspektif
Menghasilkan sel embrio dari sel telur secara kimiawi tanpa proses pembuahan 
oleh sperma bisa mengurangi bahkan menghapus kontroversi etika dan moral 
penggunaan sel punca untuk pengobatan di masa depan.

Keunggulan Inovasi
l Mampu menjadi terapi alternatif untuk berbagai penyakit degeneratif
l Meniadakan kontroversi etika, karena embrio partenogenetik bukan hasil 

pembuahan sel telur oleh sperma
l Memiliki imunogenisitas rendah 
l Dengan teknologi kriopereservasi, embrio partenogenetik dapat disimpan 

untuk keperluan pengobatan di masa mendatang 

Potensi Aplikasi
Industri bidang kesehatan dan pengobatan.

Inovator
Nama  : Arief Boediono; Yulnawati; Thomas Mata Hine
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Sel Punca dari Embrio Partenogenetik
sebagai Upaya Menunjang Terapi Sel pada Kasus
Penyakit Degeneratif

Satu Sel untuk
Semua 

One Cell for All

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Sel punca embrionik memiliki kemampuan berkembang menjadi seluruh 
jenis sel tubuh (pluripoten). Sel punca jenis embrionik ini ideal untuk
mengobati berbagai penyakit degeneratif. Sayangnya kontroversi etika dan
moral menyelimuti penggunaan sel embrionik ini yang dihasilkan dari
pemb se t r o rm selai memiliki imunogenisitas tinggi.

Menghasilkan sel punca dari embrio partenogenetik, yang dikembangkan
dari sel telur tanpa pembuahan sperma bisa menjadi solusi yang lebih ideal.
Sel telur diaktivasi menggunakan bahan kimia, dan menghasilkan embrio
dengan imunogenisitas rendah. Pengembangan lebih lanjut pengobatan
penyakit degeneratif di masa depan kini terbuka dan lepas dari masalah etika
dan moral.

The pluripotent embryonic stem cells, which can develop into any other type of
body cells, are ideal for treating degenerative diseases. It is with ethical
controversy though.

Embryo usually comes from sperm fertilized eggs. Parthenogenetic embryos
are developed using merely chemically induced eggs. Stem cells can still be
produced from these embryos with lower immunogenecity. This would be a
controversy-free solution for stem cells development in the future.
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Perspektif
Menghasilkan sel embrio dari sel telur secara kimiawi tanpa proses pembuahan
oleh sperma bisa mengurangi bahkan menghapus kontroversi etika dan moral
penggunaan sel punca untuk pengobatan di masa depan.

Keunggulan Inovasi
l Mampu menjadi terapi alternatif untuk berbagai penyakit degeneratif
l Meniadakan kontroversi etika, karena embrio partenogenetik bukan hasil 

pembuahan sel telur oleh sperma
l Memiliki imunogenisitas rendah
l Dengan teknologi kriopereservasi, embrio partenogenetik dapat disimpan

untuk keperluan pengobatan di masa mendatang

Potensi Aplikasi
Industri bidang kesehatan dan pengobatan.

Inovator
Nama : Arief Boediono; Yulnawati; Thomas Mata Hine
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Sel Punca dari Embrio Partenogenetik 
sebagai Upaya Menunjang Terapi Sel pada Kasus 
Penyakit Degeneratif

Satu Sel untuk 
Semua 

One Cell for All

Sel punca embrionik memiliki kemampuan berkembang menjadi seluruh 
jenis sel tubuh (pluripoten). Sel punca jenis embrionik ini ideal untuk 
mengobati berbagai penyakit degeneratif. Sayangnya kontroversi etika dan 
moral menyelimuti penggunaan sel embrionik ini yang dihasilkan dari 
pembuahan sel telur oleh sperma, selain memiliki imunogenisitas tinggi.

Menghasilkan sel punca dari embrio partenogenetik, yang dikembangkan 
dari sel telur tanpa pembuahan sperma bisa menjadi solusi yang lebih ideal. 
Sel telur diaktivasi menggunakan bahan kimia, dan menghasilkan embrio 
dengan imunogenisitas rendah. Pengembangan lebih lanjut pengobatan 
penyakit degeneratif di masa depan kini terbuka dan lepas dari masalah etika 
dan moral.

The pluripotent embryonic stem cells, which can develop into any other type of 
body cells, are ideal for treating degenerative diseases. It is with ethical 
controversy though.

Embryo usually comes from sperm fertilized eggs. Parthenogenetic embryos 
are developed using merely chemically induced eggs. Stem cells can still be 
produced from these embryos with lower immunogenecity. This would be a 
controversy-free solution for stem cells development in the future.
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Clodimed+ Popok dengan Indikator Pemantau
Status Kesehatan

Popok Pintar
untuk Si Kecil dan

Si Kakek
Smart Diaper for

The Little and The
Grandpa

Daya tahan tubuh pada balita belum berkembang, dan pada lansia terus 
menurun. Hal ini membuat kondisi kesehatan, termasuk gejala penyakit, sulit 
untuk diprediksi. Diagnosis untuk menentukan penyakit pada pasien golongan
ini, membutuhkan pengujian laboratorium yang mahal, dan seringkali tidak
efisien.  

Inovasi ini mengembangkan “Clodimed+”, sebuah cloth diaper bagi balita dan
lansia, yang dilengkapi dengan indikator biomarker (glukosa, protein, nitrit, dll).
Indikator dibuat dari kain katun sebagai media untuk mereaksikan reagen
dengan cairan biologis urin atau feses, yang akan menunjukkan derajat
perubahan warna. Clodimed+ relatif ekonomis dan praktis, sehingga dapat
memudahkan tenaga kesehatan atau anggota keluarga utuk mengetahui kondisi
kesehatan pasien.

Diagnosis to determine the disease in toddlers or elder requires intensive,
expensive, and inefficient laboratory testing. This innovation develops 
"Clodimed +", a cloth diaper for toddlers and the elderly, equipped with
biomarker sensors (glucose, protein, nitrite, etc.). Indicators are made of cotton
cloth as a reaction medium between reagents and biological fluids of urine or
feces, as it will indicate the degree of discoloration. Clodimed + is relatively
economical and practical, so it can help health workers or family members to
know the patient's health condition.
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Perspektif
Proses diagnosis yang dikenal rumit dan tidak efisien, akan perlahan tergantikan 
dengan berkembangnya teknologi sensor, yang memungkinkan diagnosis secara 
mandiri.

Keunggulan Inovasi
l Memudahkan perawatan, dan pemantauan kesehatan balita dan lansia
l Penggunaan indikator dapat dipahami dengan mudah, tanpa bantuan 

peralatan khusus
l Pemakaian diaper yang nyaman, seperti memakai popok biasa
l Hasil rekam medis dapat digunakan sebagai early warning detection

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Indriani Putri Maryono, Irzal Faresa,

Egi Wijayanto, Faza Adriani, Nurfazri dan Junaidi Abdillah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Sintesis Kalsium Fosfat Scaffold 3D dengan Porosifier Alginat

dan Kolagen sebagai Material Biomedis Pemercepat

Pemulihan pada Kerusakan Tulang

Rangka untuk
Tulang Baru

Scaffolding for
The New Bone

Kecelakaan yang menyebabkan kerusakan tulang telah meningkatkan 
permintaan material biomedis. Penggunaan material berbasis bahan biologis 
telah banyak dikembangkan, namun belum menghasilkan pori-pori yang
sesuai, sehingga regenerasi jaringan tulang berjalan lambat.

Inovasi ini mengembangkan biomaterial berbasis bahan biologis; alginat dan
kolagen, untuk menghasilkan rangka (scaffold) material yang memiliki pori
yang besar. Alginat/kolagen digunakan sebagai gel yang akan bereaksi dengan
ion-ion kalsium, untuk membentuk pori kalsium fosfat, sehingga dapat
menunjang struktur jaringan pada regenerasi tulang baru. Scaffold yang
dihasilkan memiliki rata-rata ukuran pori 200-400 µm. Hasil uji regenerasi
secara in vitro dan in vivo menunjukkan, material bersifat biokompatibel dan
tidak beracun bagi tubuh.

The development of biomedical material based on biological ingredient has
not produced the suitable pores sizes, and it results in slow tissue
regeneration. This innovation develops biomaterials based on; alginate and
collagen, to produce a skeleton (scaffold) that has a large pore. 
Alginate/collagen is used to bind the calcium ions, to form calcium phosphate
pore, so as to support the structure of new bone tissue regeneration. The
resulting scaffold has an average pore size of 200-400 µm.
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Perspektif
Bioteknologi sering disebut sebagai teknologi yang mengubah dunia masa depan.
Inovasi dalam biomaterial adalah salah satu pilar penunjangnya.

Keunggulan Inovasi
l Ukuran pori yang dihasilkan lebih besar untuk menunjang regenerasi sel tulang
l Bahan baku alginat dan kolagen mudah diperoleh
l Hasil pengujian menunjukkan material bersifat biokompatibel dan tidak 

beracun bagi tubuh

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Kiagus Dahlan dan Gunanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

6160

Perspektif
Kinerja obat herbal sekarang sudah dibandingkan obat-obatan resep standar 
dokter; beberapa obat herbal terbukti bekerja sinergis dengan obat resep dokter; 
menandai datangnya jaman baru di mana obat herbal menjadi standard obat 
dokter.

Keunggulan Inovasi
l Formula dibuat melalui proses yang sederhana dan murah 
l Formula terdiri dari bahan alami yang mudah tumbuh dimana saja 
l Potensi antihipertensi melebihi kaptopril (standar obat resep untuk hipertensi) 
l Meningkatkan nilai tambah komoditas tanaman pegagan 

Potensi Aplikasi
Formula ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh semua kalangan dari mulai 
masyarakat umum sampai industri farmasi serta akan berkontribusi aktif terhadap 
program "Saintifikasi Jamu".

Inovator
Nama  : Dyah Iswantini; Susi; Min Rahmiwinati; Octavian Trisilawati; 

Slamet Susanto; Latifah K. Darusman; Trivadila
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN      

Formula Antihipertensi Berbasis Pegagan serta
Budidaya untuk Meningkatkan Kandungan
Flavonoidnya

Si Pembasmi
Hipertensi

The
Hypertension

Eradicator

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Penyakit darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu jenis penyakit 
pembunuh paling dahsyat di dunia saat ini. Salah satu faktor penyebab 
hipertensi adalah terjadinya pembentukan angiotensin II akibat meningkatnya
aktivitas Angiotensin Converting Enzyme (ACE).

Inovasi ini merupakan formula antihipertensi yang mengandung senyawa
golongan flavonoid sebagai inhibitor hipertensi berbasis tanaman obat pegagan
(Centella asiatica), dimana formula ini dapat menghambat aktivitas ACE
sehingga dapat mencegah hipertensi. Selain penggunaan pegagan sebagai
bahan baku formula, inovasi ini mencakup teknik peningkatan kadar flavonoid 
pada pegagan. Formula anti hipertensi berbasis pegagan ini teruji secara in vitro
menghambat aktivitas ACE sebesar 86,99% yang melebihi kaptopril (obat resep
standard untuk hipertensi).

Hypertension is one of the deadliest diseases of the world. It occurs due to
angiostensin II build-up triggered by Angiotension Converting Enzyme (ACE).

Centella asiatica plant contains flavonoid compounds that inhibits ACE.
Cultivation technique is developed to increase the flavonoid content in the plant.
The centella-based formula is proven in-vitro to reduce ACE activities by 86.99%,
even better than kaptopril (standard prescribed medicine for hypertension).
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Perspektif
Kinerja obat herbal sekarang sudah dibandingkan obat-obatan resep standar 
dokter; beberapa obat herbal terbukti bekerja sinergis dengan obat resep dokter;
menandai datangnya jaman baru di mana obat herbal menjadi standard obat
dokter.

Keunggulan Inovasi
l Formula dibuat melalui proses yang sederhana dan murah
l Formula terdiri dari bahan alami yang mudah tumbuh dimana saja 
l Potensi antihipertensi melebihi kaptopril (standar obat resep untuk hipertensi)
l Meningkatkan nilai tambah komoditas tanaman pegagan

Potensi Aplikasi
Formula ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh semua kalangan dari mulai
masyarakat umum sampai industri farmasi serta akan berkontribusi aktif terhadap
program "Saintifikasi Jamu".

Inovator
Nama : Dyah Iswantini; Susi; Min Rahmiwinati; Octavian Trisilawati; 

Slamet Susanto; Latifah K. Darusman; Trivadila
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN      

Formula Antihipertensi Berbasis Pegagan serta 
Budidaya untuk Meningkatkan Kandungan 
Flavonoidnya

Si Pembasmi 
Hipertensi 

The 
Hypertension 

Eradicator
Penyakit darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu jenis penyakit 
pembunuh paling dahsyat di dunia saat ini. Salah satu faktor penyebab 
hipertensi adalah terjadinya pembentukan angiotensin II akibat meningkatnya 
aktivitas Angiotensin Converting Enzyme (ACE).

Inovasi ini merupakan formula antihipertensi yang mengandung senyawa 
golongan flavonoid sebagai inhibitor hipertensi berbasis tanaman obat pegagan 
(Centella asiatica), dimana formula ini dapat menghambat aktivitas ACE 
sehingga dapat mencegah hipertensi. Selain penggunaan pegagan sebagai 
bahan baku formula, inovasi ini mencakup teknik peningkatan kadar flavonoid 
pada pegagan. Formula anti hipertensi berbasis pegagan ini teruji secara in vitro 
menghambat aktivitas ACE sebesar 86,99% yang melebihi kaptopril (obat resep 
standard untuk hipertensi).

Hypertension is one of the deadliest diseases of the world. It occurs due to 
angiostensin II build-up triggered by Angiotension Converting Enzyme (ACE).

Centella asiatica plant contains flavonoid compounds that inhibits ACE. 
Cultivation technique is developed to increase the flavonoid content in the plant. 
The centella-based formula is proven in-vitro to reduce ACE activities by 86.99%, 
even better than kaptopril (standard prescribed medicine for hypertension).
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Sintesis Kalsium Fosfat Scaffold 3D dengan Porosifier Alginat 

dan Kolagen sebagai Material Biomedis Pemercepat

Pemulihan pada Kerusakan Tulang

Rangka untuk
Tulang Baru

Scaffolding for
The New Bone

Kecelakaan yang menyebabkan kerusakan tulang telah meningkatkan
permintaan material biomedis. Penggunaan material berbasis bahan biologis
telah banyak dikembangkan, namun belum menghasilkan pori-pori yang
sesuai, sehingga regenerasi jaringan tulang berjalan lambat.

Inovasi ini mengembangkan biomaterial berbasis bahan biologis; alginat dan
kolagen, untuk menghasilkan rangka (scaffold) material yang memiliki pori 
yang besar. Alginat/kolagen digunakan sebagai gel yang akan bereaksi dengan
ion-ion kalsium, untuk membentuk pori kalsium fosfat, sehingga dapat
menunjang struktur jaringan pada regenerasi tulang baru. Scaffold yang
dihasilkan memiliki rata-rata ukuran pori 200-400 µm. Hasil uji regenerasi
secara in vitro dan in vivo menunjukkan, material bersifat biokompatibel dan
tidak beracun bagi tubuh.

The development of biomedical material based on biological ingredient has
not produced the suitable pores sizes, and it results in slow tissue
regeneration. This innovation develops biomaterials based on; alginate and
collagen, to produce a skeleton (scaffold) that has a large pore. 
Alginate/collagen is used to bind the calcium ions, to form calcium phosphate
pore, so as to support the structure of new bone tissue regeneration. The
resulting scaffold has an average pore size of 200-400 µm.
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Perspektif
Bioteknologi sering disebut sebagai teknologi yang mengubah dunia masa depan.
Inovasi dalam biomaterial adalah salah satu pilar penunjangnya.

Keunggulan Inovasi
l Ukuran pori yang dihasilkan lebih besar untuk menunjang regenerasi sel tulang
l Bahan baku alginat dan kolagen mudah diperoleh
l Hasil pengujian menunjukkan material bersifat biokompatibel dan tidak

beracun bagi tubuh

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Kiagus Dahlan dan Gunanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Krim Tabir Surya dengan Kombinasi Rumput Laut
Turbinaria conoides dan Eucheuma cottonii

Tabir Surya “Yang
Baru” dari

Samudra
The “New”

Oceanic
Sunscreen

Penelitian akan manfaat rumput laut terus berlanjut, bukan hanya untuk
bahan makanan, namun juga untuk aplikasi kosmetika, dan perawatan kulit.
Rumput laut jenis Turbinaria conoides terbukti mengandung berbagai
senyawa fenol seperti hidrokuinon, flavonoid, triterpenoid, steroid dan
saponin; sehingga akan memperkaya manfaat dari krim kosmetika berbasis
rumput laut merah Eucheuma cottonii yang telah dikembangkan 
sebelumnya.

Krim tabir surya yang dikembangkan dari formula kombinasi E. cottonii
dengan Turbinaria conoides terbukti memberikan faktor tabir surya (SPF)
mencapai 15,22. Krim teruji homogen, stabil, memiliki masa kadaluarsa
melewati satu tahun, dan telah memenuhi persyaratan uji iritasi.

This innovation offers a natural product of suncreen from red seaweed
cream base E. cottonii, added with the extract of another breed of seaweed,
T. conoides; that is rich in hydroquinone, flavonoid, triterpenoid, steroids and
saponins. This new formula of seaweed base sunscreen provides sun-
protection factor (SPF) of 15.22, and has passed the skin irritation test.
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Perspektif
Sebagai produsen rumput laut  terbesar di dunia, masih terlalu sedikit yang kita
ketahui dan kita lakukan bagi potensi rumput laut kita. Tantangan inovasi kita
adalah mengubah potensi menjadi kesejahteraan.

Keunggulan Inovasi
l Memakai seluruh bagian rumput laut (zero waste)
l 100% alami
l Tingkat antioksidan (IC50) sangat kuat: 28,49 µg/mL
l SPF 15,22 termasuk tertinggi untuk produk alami

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Nurjanah, Effionora Anwar dan Rini Yanuarti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Obesitas bukan penyakit tapi bisa merupakan gejala atau penyebab berbagai 
penyakit. Mengatasi obesitas bisa berarti mencegah penyakit dari akarnya.

Keunggulan Inovasi
l Formula memiliki khasiat mencegah dan mengobati obesitas 
l Daya hambat kerja enzim lipase pankreas melebihi daya hambat obat obesitas 

yang beredar saat ini 
l Dibuat dari tanaman khas Indonesia 
l Bahan baku tersedia melimpah 
l Aman dan tanpa efek samping

Potensi Aplikasi
Industri jamu atau obat.

Inovator
Nama  : Dyah Iswantini Pradono, Min Rahminiwati, Latifah K. Darusman, 

Aulia Andi, Trivadila
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Formula Asam Gelugur dan Kunci Pepet
sebagai Pelangsing

Selamat Tinggal
Obesitas !
Goodbye
Obesity !

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Obesitas adalah kondisi kegemukan yang melebihi ambang wajar. Hal ini
merupakan salah satu masalah yang cukup serius baik dari segi kecantikan
maupun kesehatan. Penimbunan lemak yang berlebihan dalam jaringan
tubuh dapat menyebabkan serangkaian penyakit yang ada hubungannya
dengan kegemukan tersebut.

Asam Gelugur dan Kunci Pepet adalah tanaman tradisional Indonesia yang
mudah tumbuh. Formula yang dihasilkan dari kedua tanaman ini memiliki
efektivitas dan konsisten dalam mencegah atau mengatasi kegemukan.
Manfaat lainnya yaitu mencegah timbulnya penyakit lebih lanjut yang
menyertai kegemukan, dengan efek samping yang minimal sehingga kualitas
hidup penderita obesitas dapat diperbaiki.

Obesity is a serious problem from both beauty or health perspective. It
increases the risk of serious medical condition.

Asam gelugur and kunci pepet are native plants in Indonesia, and grow easily.
The formula using both plants shows consistent effectiveness in preventing or
overcoming obesity as well as preventing further diseases that accompany
obesity. It is with minimum side effect and is improving the quality of life of
people with obesity.
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Perspektif
Obesitas bukan penyakit tapi bisa merupakan gejala atau penyebab berbagai 
penyakit. Mengatasi obesitas bisa berarti mencegah penyakit dari akarnya.

Keunggulan Inovasi
l Formula memiliki khasiat mencegah dan mengobati obesitas
l Daya hambat kerja enzim lipase pankreas melebihi daya hambat obat obesitas

yang beredar saat ini
l Dibuat dari tanaman khas Indonesia
l Bahan baku tersedia melimpah
l Aman dan tanpa efek samping

Potensi Aplikasi
Industri jamu atau obat.

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono, Min Rahminiwati, Latifah K. Darusman,

Aulia Andi, Trivadila
Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

Formula Asam Gelugur dan Kunci Pepet 
sebagai Pelangsing 

Selamat Tinggal 
Obesitas !
Goodbye 
Obesity ! 

Obesitas adalah kondisi kegemukan yang melebihi ambang wajar. Hal ini 
merupakan salah satu masalah yang cukup serius baik dari segi kecantikan 
maupun kesehatan. Penimbunan lemak yang berlebihan dalam jaringan 
tubuh dapat menyebabkan serangkaian penyakit yang ada hubungannya 
dengan kegemukan tersebut. 

Asam Gelugur dan Kunci Pepet adalah tanaman tradisional Indonesia yang 
mudah tumbuh. Formula yang dihasilkan dari kedua tanaman ini memiliki 
efektivitas dan konsisten dalam mencegah atau mengatasi kegemukan. 
Manfaat lainnya yaitu mencegah timbulnya penyakit lebih lanjut yang 
menyertai kegemukan, dengan efek samping yang minimal sehingga kualitas 
hidup penderita obesitas dapat diperbaiki.   

Obesity is a serious problem from both beauty or health perspective. It 
increases the risk of serious medical condition.

Asam gelugur and kunci pepet are native plants in Indonesia, and grow easily. 
The formula using both plants shows consistent effectiveness in preventing or 
overcoming obesity as well as preventing further diseases that accompany 
obesity. It is with minimum side effect and is improving the quality of life of 
people with obesity.
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Krim Tabir Surya dengan Kombinasi Rumput Laut
Turbinaria conoides dan Eucheuma cottonii

Tabir Surya “Yang
Baru” dari

Samudra
The “New”

Oceanic
Sunscreen

Penelitian akan manfaat rumput laut terus berlanjut, bukan hanya untuk 
bahan makanan, namun juga untuk aplikasi kosmetika, dan perawatan kulit.
Rumput laut jenis Turbinaria conoides terbukti mengandung berbagai
senyawa fenol seperti hidrokuinon, flavonoid, triterpenoid, steroid dan
saponin; sehingga akan memperkaya manfaat dari krim kosmetika berbasis 
rumput laut merah Eucheuma cottonii yang telah dikembangkan 
sebelumnya.

Krim tabir surya yang dikembangkan dari formula kombinasi E. cottonii
dengan Turbinaria conoides terbukti memberikan faktor tabir surya (SPF)
mencapai 15,22. Krim teruji homogen, stabil, memiliki masa kadaluarsa
melewati satu tahun, dan telah memenuhi persyaratan uji iritasi.

This innovation offers a natural product of suncreen from red seaweed
cream base E. cottonii, added with the extract of another breed of seaweed,
T. conoides; that is rich in hydroquinone, flavonoid, triterpenoid, steroids and
saponins. This new formula of seaweed base sunscreen provides sun-
protection factor (SPF) of 15.22, and has passed the skin irritation test.
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Perspektif
Sebagai produsen rumput laut  terbesar di dunia, masih terlalu sedikit yang kita 
ketahui dan kita lakukan bagi potensi rumput laut kita. Tantangan inovasi kita 
adalah mengubah potensi menjadi kesejahteraan.

Keunggulan Inovasi
l Memakai seluruh bagian rumput laut (zero waste)
l 100% alami
l Tingkat antioksidan (IC50) sangat kuat: 28,49 µg/mL
l SPF 15,22 termasuk tertinggi untuk produk alami

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Nurjanah, Effionora Anwar dan Rini Yanuarti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Aktivitas Antiviral Goat Lactofferrin (gLf)
terhadap Replikasi Human Papilloma-virus
secara In Vitro

Persembahan
Kambing bagi

Para Ibu
Goat Offerings

for Women Human papillomaviruses (HPV) yang ditularkan melalui hubungan seksual,
dilaporkan telah berjangkit di seluruh dunia. Hampir semua kasus kanker leher 
rahim terkait dengan infeksi HPV, dan HPV juga diduga memicu berbagai jenis kanker
lainnya. Laktoferin merupakan golongan glikoprotein dari kolostrum susu yang
diindikasikan berpotensi antiviral untuk menghambat replikasi HPV. Pada pengujian
in vitro, protein E1 HPV dapat dihilangkan dengan laktoferin asal susu kambing lokal
(gLf) pada konsentrasi 1000 ppm.

Prospek gLf sebagai antiviral terhadap HPV diharapkan bisa dikembangkan untuk
tindakan terapeutik bagi penderita HPV. Keberhasilan pemanfaatan gLf berpotensi
menjadi inovasi terobosan, karena akan meningkatkan nilai ekonomis produk susu
kambing lokal untuk pemanfaatan non-pangan yang bernilai tinggi, dan mempunyai
prospek pasar global.

The sexually transmitted human papillomaviruses (HPV) is reported to have spread
wide all over the world. Almost all of cervical cancer cases are related to HPV
infections, and HPV is also indicated to cause many other types of cancer. Lactoferin is
a glycoprotein contained in milk colostrum, that has antiviral properties that inhibit
the propagation of HPV. In an in-vitro test, it is proven that E1 HPV proteins can be
eradicated by applying 1000 ppm of lactoferin from local goat milk (gLf). When
successfully developed, the prospect of using gLf for therapeutical purpose can
become a significant boost to the economic value of locally produced goat milk, to
serve the global demand for HPV cures.
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Perspektif
Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjelaskan dan mempertajam “khasiat” 
susu kambing yang telah dikenal luas di masyarakat.

Keunggulan Inovasi
l Sumber laktoferin yang berasal dari susu kambing lokal Indonesia mudah 

diperoleh
l Kolostrum merupakan bagian susu yang biasanya disingkirkan saat mengolah 

susu segar, sehingga tidak bersaing dengan konsumsi susu
l Meningkatkan penghasilan para peternak susu kambing

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Joko Pamungkas, Diah Iskandriati, Rachmitasari Noviana dan 

Agus Saputra
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Selain nilai gizi, penyajian juga penting untuk menjamin bisa diterimanya sebuah 
makanan. Teknologi memberi solusi penyajian makanan dengan cara yang tidak 
kasat mata, namun seringkali lebih penting dari penyajian yang kelihatan.

Keunggulan Inovasi
l Siap dimakan Ready to Use Food ( RUF ) 
l Menggunakan bahan baku lokal yang sudah dikenal 
l Mudah disesuaikan dengan standar kebutuhan gizi 
l Mudah cara penyajian              

Potensi Aplikasi
Teknologi mikroenkapsulasi berpotensi diterapkan di industri makanan dan 
minuman, khususnya makanan minuman fungsional.

Inovator
Nama  : Lilik Kustiyah; Mira Dewi; Faisal Anwar
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Mikroenkapsulasi Mineral Besi dan Zinc dalam
Pembuatan Makanan untuk Tambahan Balita Gizi
Kurang

Paket Gizi 
Istimewa bagi

Balita
Special

Nutritious Pack
for Toddlers

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Menyiapkan makanan siap saji bagi balita gizi kurang memerlukan strategi
khusus. Pemilihan bahan yang tepat, cara penyajian yang mudah, dan rasa yang
diterima oleh balita menjadi kunci.

Ready to Use Food (RUF) yang dikembangkan berbahan baku lokal yaitu beras
dan umbi-umbian (singkong, ubi jalar, talas), dengan kedelai sebagai sumber
protein. Fortifikasi dengan mineral besi dan seng (Fe dan Zn) membutuhkan
teknologi mikroenkapsulasi yang tepat. Kedua mineral akan berinteraksi dan
mengurangi bioavailavilitas salah satu mineral sehingga menjadi kurang efektif.
Teknologi mikroenkapsulasi dikembangkan untuk mencegah terjadinya hal
tersebut, dan juga untuk menyembunyikan aroma zat besi yang kurang diterima
anak-anak.

Preparing ready to use food (RUF) for malnourished toddlers requires careful
selection of ingredients, practical serving method, with taste and flavor that can
be accepted by them.

Rice and cassava/sweet potato/taro are selected as main ingredient, with
soybean as source of protein. Fortifying the RUF with Iron and Zinc minerals
requires microencapsulation technology to eliminate their interactions with
each other that reduce their effectiveness. Microencapsulation also hide the
undesirable flavor of iron mineral.
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Perspektif
Selain nilai gizi, penyajian juga penting untuk menjamin bisa diterimanya sebuah 
makanan. Teknologi memberi solusi penyajian makanan dengan cara yang tidak
kasat mata, namun seringkali lebih penting dari penyajian yang kelihatan.

Keunggulan Inovasi
l Siap dimakan Ready to Use Food ( RUF )
l Menggunakan bahan baku lokal yang sudah dikenal
l Mudah disesuaikan dengan standar kebutuhan gizi
l Mudah cara penyajian

Potensi Aplikasi
Teknologi mikroenkapsulasi berpotensi diterapkan di industri makanan dan
minuman, khususnya makanan minuman fungsional.

Inovator
Nama : Lilik Kustiyah; Mira Dewi; Faisal Anwar
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Mikroenkapsulasi Mineral Besi dan Zinc dalam 
Pembuatan Makanan untuk Tambahan Balita Gizi 
Kurang 

Paket Gizi 
Istimewa bagi 

Balita 
Special 

Nutritious Pack 
for Toddlers 

Menyiapkan makanan siap saji bagi balita gizi kurang memerlukan strategi 
khusus. Pemilihan bahan yang tepat, cara penyajian yang mudah, dan rasa yang 
diterima oleh balita menjadi kunci. 

Ready to Use Food (RUF) yang dikembangkan berbahan baku lokal yaitu beras 
dan umbi-umbian (singkong, ubi jalar, talas), dengan kedelai sebagai sumber 
protein. Fortifikasi dengan mineral besi dan seng (Fe dan Zn) membutuhkan 
teknologi mikroenkapsulasi yang tepat. Kedua mineral akan berinteraksi dan 
mengurangi bioavailavilitas salah satu mineral sehingga menjadi kurang efektif. 
Teknologi mikroenkapsulasi dikembangkan untuk mencegah terjadinya hal 
tersebut, dan juga untuk menyembunyikan aroma zat besi yang kurang diterima 
anak-anak.                             

Preparing ready to use food (RUF) for malnourished toddlers requires careful 
selection of ingredients, practical serving method, with taste and flavor that can 
be accepted by them.

Rice and cassava/sweet potato/taro are selected as main ingredient, with 
soybean as source of protein. Fortifying the RUF with Iron and Zinc minerals 
requires microencapsulation technology to eliminate their interactions with 
each other that reduce their effectiveness. Microencapsulation also hide the 
undesirable flavor of iron mineral.
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Aktivitas Antiviral Goat Lactofferrin (gLf)
terhadap Replikasi Human Papilloma-virus
secara In Vitro

Persembahan
Kambing bagi

Para Ibu
Goat Offerings

for Women Human papillomaviruses (HPV) yang ditularkan melalui hubungan seksual,
dilaporkan telah berjangkit di seluruh dunia. Hampir semua kasus kanker leher
rahim terkait dengan infeksi HPV, dan HPV juga diduga memicu berbagai jenis kanker
lainnya. Laktoferin merupakan golongan glikoprotein dari kolostrum susu yang
diindikasikan berpotensi antiviral untuk menghambat replikasi HPV. Pada pengujian 
in vitro, protein E1 HPV dapat dihilangkan dengan laktoferin asal susu kambing lokal
(gLf) pada konsentrasi 1000 ppm.

Prospek gLf sebagai antiviral terhadap HPV diharapkan bisa dikembangkan untuk
tindakan terapeutik bagi penderita HPV. Keberhasilan pemanfaatan gLf berpotensi
menjadi inovasi terobosan, karena akan meningkatkan nilai ekonomis produk susu
kambing lokal untuk pemanfaatan non-pangan yang bernilai tinggi, dan mempunyai
prospek pasar global.

The sexually transmitted human papillomaviruses (HPV) is reported to have spread
wide all over the world. Almost all of cervical cancer cases are related to HPV
infections, and HPV is also indicated to cause many other types of cancer. Lactoferin is
a glycoprotein contained in milk colostrum, that has antiviral properties that inhibit
the propagation of HPV. In an in-vitro test, it is proven that E1 HPV proteins can be
eradicated by applying 1000 ppm of lactoferin from local goat milk (gLf). When
successfully developed, the prospect of using gLf for therapeutical purpose can
become a significant boost to the economic value of locally produced goat milk, to
serve the global demand for HPV cures.
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Perspektif
Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjelaskan dan mempertajam “khasiat” 
susu kambing yang telah dikenal luas di masyarakat.

Keunggulan Inovasi
l Sumber laktoferin yang berasal dari susu kambing lokal Indonesia mudah 

diperoleh 
l Kolostrum merupakan bagian susu yang biasanya disingkirkan saat mengolah

susu segar, sehingga tidak bersaing dengan konsumsi susu
l Meningkatkan penghasilan para peternak susu kambing

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Joko Pamungkas, Diah Iskandriati, Rachmitasari Noviana dan

Agus Saputra
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pengembangan Teknik Mikroenkapsulasi Kolostrum Anti
Enterotoksigenik untuk Pengebalan Pasif Dalam Rangka
Pengendalian Diare

Antibodi dalam
Kapsul

Encapsulated
Antibody

Salah satu penyebab kematian anak sapi adalah diare akibat infeksi bakteri
Escherichia coli. Penggunaan antibiotika kurang efektif akibat timbulnya 
resistensi. Antibodi spesifik asal kolostrum induk sapi yang divaksinasi, dapat
menjadi alternatif penanggulangan diare. Namun, seiring dengan 
perkembangan umur, lingkungan saluran pencernaan akan merusak antibodi
sehingga antibodi tidak dapat diserap secara utuh.

Inovasi ini menawarkan pemberian kolostrum sapi dengan teknik 
mikroenkapsulasi, yang dapat melindungi antibodi dari gangguan saluran
pencernaan. Mikroenkapsulasi dapat meningkatkan penyerapan 
imunoglobulin (antibodi spesifik) secara efektif dan maksimal. Penyerapan
yang efektif akan menghasilkan anak sapi yang resisten terhadap bakteri E.
coli, sehingga menurunkan resiko penyakit diare.

Escherichia coli is the most common cause of diarrhea in calves. This
innovation offers the specific antibody against  E. coli from bovine colostrums
derived from vaccinated mother cows. However, in the gastrointestinal tract of
older calves, the antibodies are very sensitive to digestive tract environment.
Microencapsulation may protect immunoglobulin (colostral antibody) and
increase its absorption in digestive system, thus it may be effective in
controlling E. coli diarrhea in calves.
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Perspektif
Antibodi adalah sistem perlindungan yang dibuat oleh tubuh. Saat antibodi harus 
dipasok dari luar tubuh, justru diperlukan perlindungan sebelum menjadi efektif 
didalam tubuh.

Keunggulan Inovasi
l Kolostrum mengandung imunoglobulin (antibodi spesifik) yang tinggi 
l Mikroenkapsulasi dapat meningkatkan ketahanan antibodi tahan dalam 

saluran pencernaan
l Antibodi efektif dalam melawan infeksi bakteri E. coli, sehingga berkhasiat anti

diare

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Anita Esfandiari, Sus Derthi Widhyari, Sri Murtini dan Bayu

Febram Prasetyo

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Cita rasa lokal yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia seperti 
kayu putih berpotensi besar dikembangkan menjadi berbagai barang konsumen, 
karena bisa cepat langsung diterima oleh konsumen.

Keunggulan Inovasi
l Berperan sebagai pelega tenggorokan dengan efek menghangatkan 
l Mudah dalam pembuatan dan tidak perlu peralatan rumit 
l Bahan baku lokal melimpah sehingga tidak perlu modal besar 
l Praktis dengan umur simpan lama 
l Potensi pengembangan dari mikro industri sampai industri besar 

Potensi Aplikasi
Industri makanan baik skala kecil maupun besar .

Inovator
Nama  : C. Hanny Wijaya 
Status paten  : GRANTED

Cajuput Candy (Permen Fungsional Pelega
Tenggorokan dengan Cita Rasa Khas Indonesia)

Cajuput Si
Manis

Menyehatkan 
The Sweet and

Healthy Cajuput

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Pemanfaatan minyak kayu putih sebagai obat telah dikenal oleh masyarakat
Indonesia sejak dahulu. Selain khasiatnya yang terbukti bagi kesehatan,
cita-rasa kayu putih pada lidah serupa dengan cita-rasa eucaplytus yang
sudah dikenal pada permen pelega tenggorokan.

Karakteristik tersebut akan lebih bermanfaat jika dikemas dalam bentuk
yang lebih menyenangkan terutama dalam bentuk  permen yang bercirikan 
muatan lokal, simpel, praktis, murah dan menyehatkan. Permen cajuput 
diformulasikan sebagai permen pelega tenggorokan dan ekspektoran untuk
dinikmati oleh semua kalangan, terlebih produk ini muncul dengan rasa dan
aromanya yang sangat kental dengan kehidupan bangsa Indonesia.

Cajuput oil is recognized and has been used traditionally by Indonesian since
long time ago. It is used as remedy, and has flavor similiar to well-known
eucalyptus oil, which is used as expectorant candies.

Cajuput remedy characteristics is already well accepted. Cajuput candies
will have great potentials if positioned into practical and healthy throat
lozenges or expectorant candies, packed in local style.
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Perspektif
Cita rasa lokal yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia seperti 
kayu putih berpotensi besar dikembangkan menjadi berbagai barang konsumen, 
karena bisa cepat langsung diterima oleh konsumen.

Keunggulan Inovasi
l Berperan sebagai pelega tenggorokan dengan efek menghangatkan
l Mudah dalam pembuatan dan tidak perlu peralatan rumit 
l Bahan baku lokal melimpah sehingga tidak perlu modal besar 
l Praktis dengan umur simpan lama 
l Potensi pengembangan dari mikro industri sampai industri besar

Potensi Aplikasi
Industri makanan baik skala kecil maupun besar .

Inovator
Nama : C. Hanny Wijaya
Status paten : GRANTED

Cajuput Candy (Permen Fungsional Pelega 
Tenggorokan dengan Cita Rasa Khas Indonesia) 

Cajuput Si 
Manis 

Menyehatkan 
The Sweet and 

Healthy Cajuput 
Pemanfaatan minyak kayu putih sebagai obat telah dikenal oleh masyarakat 
Indonesia sejak dahulu. Selain khasiatnya yang terbukti bagi kesehatan, 
cita-rasa kayu putih pada lidah serupa dengan cita-rasa eucaplytus yang 
sudah dikenal pada permen pelega tenggorokan.

Karakteristik tersebut akan lebih bermanfaat jika dikemas dalam bentuk 
yang lebih menyenangkan terutama dalam bentuk  permen yang bercirikan 
muatan lokal, simpel, praktis, murah dan menyehatkan. Permen cajuput 
diformulasikan sebagai permen pelega tenggorokan dan ekspektoran untuk 
dinikmati oleh semua kalangan, terlebih produk ini muncul dengan rasa dan 
aromanya yang sangat kental dengan kehidupan bangsa Indonesia.  

Cajuput oil is recognized and has been used traditionally by Indonesian since 
long time ago. It is used as remedy, and has flavor similiar to well-known 
eucalyptus oil, which is used as expectorant candies.

Cajuput remedy characteristics is already well accepted. Cajuput candies 
will have great potentials if positioned into practical and healthy throat 
lozenges or expectorant candies, packed in local style.
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Pengembangan Teknik Mikroenkapsulasi Kolostrum Anti
Enterotoksigenik untuk Pengebalan Pasif Dalam Rangka
Pengendalian Diare

Antibodi dalam
Kapsul

Encapsulated
Antibody

Salah satu penyebab kematian anak sapi adalah diare akibat infeksi bakteri
Escherichia coli. Penggunaan antibiotika kurang efektif akibat timbulnya
resistensi. Antibodi spesifik asal kolostrum induk sapi yang divaksinasi, dapat
menjadi alternatif penanggulangan diare. Namun, seiring dengan 
perkembangan umur, lingkungan saluran pencernaan akan merusak antibodi 
sehingga antibodi tidak dapat diserap secara utuh.

Inovasi ini menawarkan pemberian kolostrum sapi dengan teknik 
mikroenkapsulasi, yang dapat melindungi antibodi dari gangguan saluran
pencernaan. Mikroenkapsulasi dapat meningkatkan penyerapan 
imunoglobulin (antibodi spesifik) secara efektif dan maksimal. Penyerapan
yang efektif akan menghasilkan anak sapi yang resisten terhadap bakteri E.
coli, sehingga menurunkan resiko penyakit diare.

Escherichia coli is the most common cause of diarrhea in calves. This
innovation offers the specific antibody against  E. coli from bovine colostrums
derived from vaccinated mother cows. However, in the gastrointestinal tract of
older calves, the antibodies are very sensitive to digestive tract environment.
Microencapsulation may protect immunoglobulin (colostral antibody) and
increase its absorption in digestive system, thus it may be effective in
controlling E. coli diarrhea in calves.
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Perspektif
Antibodi adalah sistem perlindungan yang dibuat oleh tubuh. Saat antibodi harus
dipasok dari luar tubuh, justru diperlukan perlindungan sebelum menjadi efektif
didalam tubuh.

Keunggulan Inovasi
l Kolostrum mengandung imunoglobulin (antibodi spesifik) yang tinggi
l Mikroenkapsulasi dapat meningkatkan ketahanan antibodi tahan dalam 

saluran pencernaan
l Antibodi efektif dalam melawan infeksi bakteri E. coli, sehingga berkhasiat anti

diare

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Anita Esfandiari, Sus Derthi Widhyari, Sri Murtini dan Bayu

Febram Prasetyo

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kultur Lestari Hepatosit Tupaia javanica sebagai
Penunjang Replikasi Virus Hepatitis B untuk Penelitian
Biomedis

Dari Tupai untuk
Hatimu

From Tupaia for
Your Liver

Di seluruh dunia, diperkirakan sekitar dua miliar orang terinfeksi virus
Hepatitis B. Untuk mendapatkan metode pengobatan yang tepat sasaran,
diperlukan model in-vitro berupa kultur sel hepatosit untuk menunjang
perbanyakan virus dalam sel.

Inovasi ini mengembangkan kultur hepatosit dari jaringan hati tupai Tupaia
sp., yang memilki kemiripan fungsi fisiologis dan patologis dengan hati
manusia. Kultur hepatosit terbukti efektif sebagai media replikasi dan
propagasi virus hepatitis B. Keberhasilan pengembangan kultur, didukung
oleh status konservasi hewan tupai, yang tidak dilindungi. Inovasi ini dapat
menyelesaikan kelangkaan model in-vitro, dan menunjang penelitian yang
berkaitan dengan Hepatitis B di Indonesia.

In this innovation, Tupaia's hepatocytes cultures were successfully 
developed for Hepatitis B virus propagation. This hepatocytes culture is able
to support the Hepatitis B virus replication due to the similarity with
physiological and pathological function to human hepatocytes. This
innovation provides new hope for the search of new treatment of Hepatitis B
virus infections. It also solves the scarcity problem of in-vitro systems to
support research related to Hepatitis B in Indonesia.
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Perspektif
Keaneka-ragaman hayati bukan saja penting demi kelestarian alam, tapi bisa
menjadi modal penting bagi berbagai prakarsa inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Penggunaan hewan Tupaia sp., asli Indonesia yang bebas status konservasi
l Kultur dapat digunakan untuk mempelajari metabolisme dan toksisitas obat
l Kultur dapat dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan Hepatitis B; pembuatan 

kit diagnostik hepatitis, dan pengujian kandidat senyawa bioaktif 
hepatoprotektor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dondin Sajuthi, Diah Iskandriati, Maryati Surya dan Joko

Pamungkas
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Inovasi-inovasi terobosan (breakthrough innovations) harus memberikan banyak 
manfaat sekaligus dibandingkan dengan produk yang telah ada: lebih alami, lebih 
murah, mengurangi ketergantungan pada produk impor, tidak mengakibatkan 
resistensi penyakit, tidak menimbulkan efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan-bahan alami.
l Bahan mudah didapat, banyak tersedia di alam.
l Terbukti mampu menghambat virus H5N1.
l Tidak menimbulkan efek samping.

Potensi Aplikasi
Invensi ini dapat diaplikasikan pada industri peternakan sebagai vaksin maupun 
farmasi.

Inovator
Nama  : Agus Setiyono; Nurliani Bermawie; Muhammad syakir; Wiwin 

Winarsih
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Formula Ekstrak Tanaman Obat untuk
Penanggulangan Flu Burung

Jamu Anti Flu
Burung

Anti Avian Flu
Herbs

Penyakit flu burung yag disebabkan oleh virus Avian Influenza Tipe A, strain
H5N1, di Indonesia telah merenggut lebih dari 100 jiwa manusia, selain
menimbulkan kerugian ekonomi yang besar karena membunuh jutaan
ternak unggas. Obat yang ditetapkan Pemerintah yaitu Tamiflu dan
Amantadine, masih sepenuhnya diimpor, dan selain itu dilaporkan mulai
memicu resistensi pada virus H5N1.

Beberapa tanaman obat asli Indonesia menunjukkan potensi sebagai bahan
antivirus baik pada hewan maupun manusia, yakni Sambiloto, Sirih Merah,
dan Adas. Eksplorasi potensi tanaman obat tersebut melalui serangkaian uji
laboratorium memberikan hasil yang potensial efektif menghambat infeksi
virus AI H5N1 ke unggas.

Drugs that are resommended by the Government to control Avian Influenza,
i.e. Tamiflu and Amantadine, are still imported. Aside to import dependency
issue, the use of these drugs is reported to trigger resistances of the H5N1
virus. Some indigeneous Indonesian medical plants have shown their
potentials as the alternative for avian flu antiviral material in both animal
and humans, namely Sambiloto, Betel Red, and Fennel.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Inovasi-inovasi terobosan (breakthrough innovations) harus memberikan banyak 
manfaat sekaligus dibandingkan dengan produk yang telah ada: lebih alami, lebih 
murah, mengurangi ketergantungan pada produk impor, tidak mengakibatkan 
resistensi penyakit, tidak menimbulkan efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan-bahan alami.
l Bahan mudah didapat, banyak tersedia di alam.
l Terbukti mampu menghambat virus H5N1.
l Tidak menimbulkan efek samping.

Potensi Aplikasi
Invensi ini dapat diaplikasikan pada industri peternakan sebagai vaksin maupun 
farmasi.

Inovator
Nama : Agus Setiyono; Nurliani Bermawie; Muhammad syakir; Wiwin 

Winarsih
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Formula Ekstrak Tanaman Obat untuk 
Penanggulangan Flu Burung

Jamu Anti Flu 
Burung

Anti Avian Flu 
Herbs 

Penyakit flu burung yag disebabkan oleh virus Avian Influenza Tipe A, strain 
H5N1, di Indonesia telah merenggut lebih dari 100 jiwa manusia, selain 
menimbulkan kerugian ekonomi yang besar karena membunuh jutaan 
ternak unggas. Obat yang ditetapkan Pemerintah yaitu Tamiflu dan 
Amantadine, masih sepenuhnya diimpor, dan selain itu dilaporkan mulai 
memicu resistensi pada virus H5N1.

Beberapa tanaman obat asli Indonesia menunjukkan potensi sebagai bahan 
antivirus baik pada hewan maupun manusia, yakni Sambiloto, Sirih Merah, 
dan Adas. Eksplorasi potensi tanaman obat tersebut melalui serangkaian uji 
laboratorium memberikan hasil yang potensial efektif menghambat infeksi 
virus AI H5N1 ke unggas. 

Drugs that are resommended by the Government to control Avian Influenza, 
i.e. Tamiflu and Amantadine, are still imported. Aside to import dependency 
issue, the use of these drugs is reported to trigger resistances of the H5N1 
virus. Some indigeneous Indonesian medical plants have shown their 
potentials as the alternative for avian flu antiviral material in both animal 
and humans, namely Sambiloto, Betel Red, and Fennel.
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Kultur Lestari Hepatosit Tupaia javanica sebagai
Penunjang Replikasi Virus Hepatitis B untuk Penelitian
Biomedis

Dari Tupai untuk
Hatimu

From Tupaia for
Your Liver

Di seluruh dunia, diperkirakan sekitar dua miliar orang terinfeksi virus 
Hepatitis B. Untuk mendapatkan metode pengobatan yang tepat sasaran,
diperlukan model in-vitro berupa kultur sel hepatosit untuk menunjang
perbanyakan virus dalam sel.

Inovasi ini mengembangkan kultur hepatosit dari jaringan hati tupai Tupaia
sp., yang memilki kemiripan fungsi fisiologis dan patologis dengan hati 
manusia. Kultur hepatosit terbukti efektif sebagai media replikasi dan
propagasi virus hepatitis B. Keberhasilan pengembangan kultur, didukung
oleh status konservasi hewan tupai, yang tidak dilindungi. Inovasi ini dapat
menyelesaikan kelangkaan model in-vitro, dan menunjang penelitian yang
berkaitan dengan Hepatitis B di Indonesia.

In this innovation, Tupaia's hepatocytes cultures were successfully 
developed for Hepatitis B virus propagation. This hepatocytes culture is able
to support the Hepatitis B virus replication due to the similarity with
physiological and pathological function to human hepatocytes. This
innovation provides new hope for the search of new treatment of Hepatitis B
virus infections. It also solves the scarcity problem of in-vitro systems to
support research related to Hepatitis B in Indonesia.
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Perspektif
Keaneka-ragaman hayati bukan saja penting demi kelestarian alam, tapi bisa 
menjadi modal penting bagi berbagai prakarsa inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Penggunaan hewan Tupaia sp., asli Indonesia yang bebas status konservasi
l Kultur dapat digunakan untuk mempelajari metabolisme dan toksisitas obat
l Kultur dapat dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan Hepatitis B; pembuatan

kit diagnostik hepatitis, dan pengujian kandidat senyawa bioaktif 
hepatoprotektor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dondin Sajuthi, Diah Iskandriati, Maryati Surya dan Joko

Pamungkas
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kulit Kayu Surian Antidiabetes Alami dari Limbah
Pengolahan Kayu menjadi Obat

Kulit Pohon
Penurun Gula

Sugar-Lowering
Bark

Jumlah penderita diabetes mellitus di dunia mencapai 346 juta jiwa (WHO,
2011). Obat yang selama ini digunakan, yaitu glibenklamida, memiliki efek
samping hipoglikemia dan menaikkan bobot tubuh. Obat herbal menjadi
alternatif karena minim efek samping.

Salah satu tanaman lokal yang berpotensi adalah surian (Toona sinensis Merr.).
Kulit kayu surian mengandung beberapa senyawa flavonoid seperti katekin,
epikatekin, dan procyanidin, yang memiliki aktivitas penghambatan enzim a-
glukosidase. Enzim ini berperan dalam mekanisme terjadinya diabetes mellitus.
Hasil uji in-vivo menggunakan tikus menunjukkan ekstrak kulit surian dengan
dosis 150 mg/kg BB mampu menurunkan kadar gula darah sampai 72%, lebih
baik dibandingkan obat Glibenklamid yang hanya 31%. Ekstrak kulit surian juga
bisa memperbaiki sel ß pankreas sebagai penghasil insulin.

One of the potential anti-diabetic natural plant is surian (Toona sinesis Merr.).
Wood from T. sinensis contains several flavonoid compounds such as catechins,
epicatechins, and procyanidins, which have inhibitory activity of the a-
glucosidase enzyme. This enzyme plays a role in the mechanism of the
occurrence of diabetes mellitus. In-vivo test results using mice showed a skin
extract surian with a dose of 150 mg / kg BW can lower blood sugar levels to 72%,
better than the drug Glibenklamid which only 31%. Surian skin extract can also
improve pancreatic ß cells as insulin producer.
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Perspektif
Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Tapi bukan berarti inovasi di 
bidang pengembangan obat selesai. Masih banyak pekerjaan rumah untuk 
mengembangkan obat yang spesifik dan minim efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Obat cukup efektif menurunkan kadar gula darah
l Mudah diproduksi karena menggunakan pelarut air panas dan etanol yang 

sesuai regulasi sebagai obat herbal
l Bisa dikemas dalam bentuk kapsul atau dibuat tablet
l Bahan baku tersedia melimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Syamsul Falah, Mega Safithri dan Syaefudin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia pantas untuk dikembangkan 
ke arah yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi kebanggaan 
bangsa.

Keunggulan Inovasi
l Pertumbuhan probiotik lebih tinggi (10E8 cfu/ml) dibandingkan dengan 

produk yang menganndung probiotik saja (10E6 cfu/ml).
l Memiliki daya hambat E. coli sebanding atau lebih dari produk probiotik 

komersial (E. colo<1).
l Proses produksi yang lebih efektif dan praktis dibandingkan produk prebiotik 

komersial yang ada.

Potensi Aplikasi
Penelitian tentang minuman sinbiotik sukun masih berlanjut untuk diet orang 
sehat dan sakit, serta pangan darurat korban bencana yang terhadap penyakit 
khususnya pada pencernaan.

Inovator
Nama  :  Ulfa Rachmawati; Arnati Wulan Sari; Cut farah Aldira;  Ahmad 

Sulaeman; Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi.
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Susu Fermentasi dengan Penambahan Buah Lokal
Sukun Sebagai Pangan Fungsional Minuman
Sinbiotik

Sinbiotik
Sinergis Sukun

Sukun
Synergistic
Synbiotics

Buah sukun terbukti mengandung senyawa prebiotik yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan probiotik (bakteri baik) dalam usus. Modifikasi
pangan melalui penambahan pasta sukun ke dalam susu dan B. longum
(probiotik), dapat menghasilkan minuman sinbiotik, yaitu minuman yang di
dalamnya terdapat prebiotik dan probiotik yang saling bersinergis.

Minuman sinbiotik sukun ini terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan 
probiotik dan memiliki daya hambat E. coli (bakteri patogen) lebih baik 
dibandingkan minuman yang mengandung probiotik saja. Selain itu, produk
inovasi ini memanfaatkan prebiotik alami dari sukun yang membutuhkan
proses produksi yang lebih efektif, aman dan praktis dibandingkan dengan
proses produksi minuman prebiotik komersial yang sudah ada.

This innovative product combines breadfruit paste, which has been proven
to contain natural prebiotics, with milk and B. longum (probiotics). This
synergism of both prebiotic nutritional compounds and probiotic microbes
in one is called synbiotics.

The synbiotic drink is able to increase the growth of probiotics and have
better resistance towards E. coli (pathogenis bacteria).m side effect and is
improving the quality of life of people with obesity. Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia pantas untuk dikembangkan
ke arah yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi kebanggaan
bangsa.

Keunggulan Inovasi
l Pertumbuhan probiotik lebih tinggi (10E8 cfu/ml) dibandingkan dengan 

produk yang menganndung probiotik saja (10E6 cfu/ml).
l Memiliki daya hambat E. coli sebanding atau lebih dari produk probiotik 

komersial (E. colo<1).
l Proses produksi yang lebih efektif dan praktis dibandingkan produk prebiotik

komersial yang ada.

Potensi Aplikasi
Penelitian tentang minuman sinbiotik sukun masih berlanjut untuk diet orang 
sehat dan sakit, serta pangan darurat korban bencana yang terhadap penyakit
khususnya pada pencernaan.

Inovator
Nama :  Ulfa Rachmawati; Arnati Wulan Sari; Cut farah Aldira;  Ahmad

Sulaeman; Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi.
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Susu Fermentasi dengan Penambahan Buah Lokal 
Sukun Sebagai Pangan Fungsional Minuman 
Sinbiotik

Sinbiotik 
Sinergis Sukun

Sukun 
Synergistic 
Synbiotics

Buah sukun terbukti mengandung senyawa prebiotik yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan probiotik (bakteri baik) dalam usus. Modifikasi 
pangan melalui penambahan pasta sukun ke dalam susu dan B. longum 
(probiotik), dapat menghasilkan minuman sinbiotik, yaitu minuman yang di 
dalamnya terdapat prebiotik dan probiotik yang saling bersinergis.

Minuman sinbiotik sukun ini terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan 
probiotik dan memiliki daya hambat E. coli (bakteri patogen) lebih baik 
dibandingkan minuman yang mengandung probiotik saja. Selain itu, produk 
inovasi ini memanfaatkan prebiotik alami dari sukun yang membutuhkan 
proses produksi yang lebih efektif, aman dan praktis dibandingkan dengan 
proses produksi minuman prebiotik komersial yang sudah ada. 

This innovative product combines breadfruit paste, which has been proven 
to contain natural prebiotics, with milk and B. longum (probiotics). This 
synergism of both prebiotic nutritional compounds and probiotic microbes 
in one is called synbiotics.

The synbiotic drink is able to increase the growth of probiotics and have 
better resistance towards E. coli (pathogenis bacteria).m side effect and is 
improving the quality of life of people with obesity.

208

Kulit Kayu Surian Antidiabetes Alami dari Limbah
Pengolahan Kayu menjadi Obat

Kulit Pohon
Penurun Gula

Sugar-Lowering
Bark

Jumlah penderita diabetes mellitus di dunia mencapai 346 juta jiwa (WHO,
2011). Obat yang selama ini digunakan, yaitu glibenklamida, memiliki efek
samping hipoglikemia dan menaikkan bobot tubuh. Obat herbal menjadi
alternatif karena minim efek samping.

Salah satu tanaman lokal yang berpotensi adalah surian (Toona sinensis Merr.).
Kulit kayu surian mengandung beberapa senyawa flavonoid seperti katekin,
epikatekin, dan procyanidin, yang memiliki aktivitas penghambatan enzim a-
glukosidase. Enzim ini berperan dalam mekanisme terjadinya diabetes mellitus.
Hasil uji in-vivo menggunakan tikus menunjukkan ekstrak kulit surian dengan
dosis 150 mg/kg BB mampu menurunkan kadar gula darah sampai 72%, lebih
baik dibandingkan obat Glibenklamid yang hanya 31%. Ekstrak kulit surian juga
bisa memperbaiki sel ß pankreas sebagai penghasil insulin.

One of the potential anti-diabetic natural plant is surian (Toona sinesis Merr.).
Wood from T. sinensis contains several flavonoid compounds such as catechins,
epicatechins, and procyanidins, which have inhibitory activity of the a-
glucosidase enzyme. This enzyme plays a role in the mechanism of the
occurrence of diabetes mellitus. In-vivo test results using mice showed a skin
extract surian with a dose of 150 mg / kg BW can lower blood sugar levels to 72%,
better than the drug Glibenklamid which only 31%. Surian skin extract can also
improve pancreatic ß cells as insulin producer.
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Perspektif
Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Tapi bukan berarti inovasi di
bidang pengembangan obat selesai. Masih banyak pekerjaan rumah untuk 
mengembangkan obat yang spesifik dan minim efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Obat cukup efektif menurunkan kadar gula darah
l Mudah diproduksi karena menggunakan pelarut air panas dan etanol yang

sesuai regulasi sebagai obat herbal
l Bisa dikemas dalam bentuk kapsul atau dibuat tablet
l Bahan baku tersedia melimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Syamsul Falah, Mega Safithri dan Syaefudin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Benang Katun Penganalisa DarahBenang Merah 
Penyelamat

Nyawa
Life-Saving Red

String Proses analisis sampel darah untuk keperluan diagnosa biasanya
memerlukan waktu yang lama, mahal, membutuhkan sumber listrik, serta
sampel darah yang cukup banyak.

Inovasi ini menggunakan sehelai benang katun untuk menganalisis sampel
darah. Proses analisis hanya membutuhkan waktu 30 detik dengan jumlah
darah analit hanya 1-3 µL. Perangkat ini memanfaatkan agen anti
penggumpal darah EDTA (ethylene diamine tetraacetic) pada ujung inlet
dan pereaksi bromokresol hijau pada ujung outlet benang untuk 
menentukan albumin dalam plasma darah secara cepat dan efisien. Inovasi
ini cocok digunakan di daerah terpencil, karena prosedur analisisnya
sederhana dan tidak membutuhkan sumber listrik.

A simple and effective blood diagnostic kit has been developed. This
innovation develops a new yet simple blood diagnostic method by using a
cotton thread to analyze the blood sample, by using anticoagulant agent
and green bromocresol reagent to determine albumin level in the blood. The
test requires only 1 - 3 µL of blood sample, and takes only 30 seconds to get
the results. No electrical equipments is requires to do the test. This
innovation is suitable for applications in remote areas without electricity
sources.
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Perspektif
Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Tapi bukan berarti inovasi di
bidang pengembangan obat selesai. Masih banyak pekerjaan rumah untuk 
mengembangkan obat yang spesifik dan minim efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Obat cukup efektif menurunkan kadar gula darah
l Mudah diproduksi karena menggunakan pelarut air panas dan etanol yang 

sesuai regulasi sebagai obat herbal
l Bisa dikemas dalam bentuk kapsul atau dibuat tablet
l Bahan baku tersedia melimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Leni Maylina, Deni Noviana, Dedy

Hermawan dan Bagus Wicaksono
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Ekstraksi limonin dari biji Jeruk Siam dapat memberikan nilai tambah dari 
pemanfaatan limbah pabrik sari jeruk dan limonin dimanfaatkan lebih lanjut pada 
industri farmasi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku memanfaatkan produk lokal yang tidak tergantung pada musim.
l Menghasilkan kadar limonin yang dapat diaplikasikan pada produk pangan dan 

farmasi.
l Hasil perolehan limonin lebih besar dibanding beberapa varietas jeruk lainnya 

(1,512 mg/g biji).
l Teknik isolasi yang digunakan sangat baik dibanding teknik isolasi lain dilihat 

dari tingkat recovery yang tinggi (93%).

Potensi Aplikasi
Industri farmasi dan produk pangan.

Inovator
Nama  :  Erliza Noor; Dewi Cakrawati; Setyadjit; Dondi Setyabudi, ; Rini 

Purnawati
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Rekayasa Proses Isolasi Limonin dari Biji Jeruk
Siam Biji Jeruk

Siam Kecil Nan
Perkasa

The Great Little
Tangerine Seeds

Limonin merupakan senyawa limonoid utama yang terdapat pada hampir
semua jenis jeruk dan memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan.
Beberapa di antaranya menghambat pertumbuhan tumor, menurunkan
rasio kolesterol LDL/HDL dan mengurangi risiko penyumbatan pembuluh
darah dan kanker. Di beberapa negara limonin dimanfaatkan sebagai
suplemen kesehatan, bahan tambahan makanan dan minuman, namun di
Indonesia produksi limonin belum tersedia.

Inovasi ini mampu mengekstraksi limonin dari biji Jeruk Siam dan
menghasilkan limonin lebih banyak dibandingkan varietas jeruk lainnya.
Kadar kemurnian limonin yang dihasilkan adalah sebesar 27%, sehingga
tergolong dalam pharmaceutical grade dan dapat diaplikasikan untuk
produk pangan dan farmasi.

Limonin is a primary limonoid subtance found in citruses and has great
benefits for human health, including tumor growth inhibitor, lowering the
LDL/HDL cholesterol ratio and reducing the risk of blood clots and cancer.

The innovation is able to extract limonin from Tangerine seeds, which
produce more limonin than other types of citrus seeds, and can be applied to
food and pharmeaceutical products. Sumber : 104 Inovasi Indonesia



73

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

72

Perspektif
Ekstraksi limonin dari biji Jeruk Siam dapat memberikan nilai tambah dari 
pemanfaatan limbah pabrik sari jeruk dan limonin dimanfaatkan lebih lanjut pada 
industri farmasi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku memanfaatkan produk lokal yang tidak tergantung pada musim.
l Menghasilkan kadar limonin yang dapat diaplikasikan pada produk pangan dan 

farmasi.
l Hasil perolehan limonin lebih besar dibanding beberapa varietas jeruk lainnya

(1,512 mg/g biji).
l Teknik isolasi yang digunakan sangat baik dibanding teknik isolasi lain dilihat

dari tingkat recovery yang tinggi (93%).

Potensi Aplikasi
Industri farmasi dan produk pangan.

Inovator
Nama :  Erliza Noor; Dewi Cakrawati; Setyadjit; Dondi Setyabudi, ; Rini

Purnawati
Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

Rekayasa Proses Isolasi Limonin dari Biji Jeruk 
Siam Biji Jeruk

Siam Kecil Nan 
Perkasa

The Great Little 
Tangerine Seeds

Limonin merupakan senyawa limonoid utama yang terdapat pada hampir 
semua jenis jeruk dan memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan. 
Beberapa di antaranya menghambat pertumbuhan tumor, menurunkan 
rasio kolesterol LDL/HDL dan mengurangi risiko penyumbatan pembuluh 
darah dan kanker. Di beberapa negara limonin dimanfaatkan sebagai 
suplemen kesehatan, bahan tambahan makanan dan minuman, namun di 
Indonesia produksi limonin belum tersedia.

Inovasi ini mampu mengekstraksi limonin dari biji Jeruk Siam dan 
menghasilkan limonin lebih banyak dibandingkan varietas jeruk lainnya. 
Kadar kemurnian limonin yang dihasilkan adalah sebesar 27%, sehingga 
tergolong dalam pharmaceutical grade dan dapat diaplikasikan untuk 
produk pangan dan farmasi.

Limonin is a primary limonoid subtance found in citruses and has great 
benefits for human health, including tumor growth inhibitor, lowering the 
LDL/HDL cholesterol ratio and reducing the risk of blood clots and cancer.

The innovation is able to extract limonin from Tangerine seeds, which 
produce more limonin than other types of citrus seeds, and can be applied to 
food and pharmeaceutical products.
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210

Benang Katun Penganalisa DarahBenang Merah 
Penyelamat

Nyawa
Life-Saving Red

String Proses analisis sampel darah untuk keperluan diagnosa biasanya
memerlukan waktu yang lama, mahal, membutuhkan sumber listrik, serta
sampel darah yang cukup banyak.

Inovasi ini menggunakan sehelai benang katun untuk menganalisis sampel 
darah. Proses analisis hanya membutuhkan waktu 30 detik dengan jumlah
darah analit hanya 1-3 µL. Perangkat ini memanfaatkan agen anti
penggumpal darah EDTA (ethylene diamine tetraacetic) pada ujung inlet
dan pereaksi bromokresol hijau pada ujung outlet benang untuk 
menentukan albumin dalam plasma darah secara cepat dan efisien. Inovasi
ini cocok digunakan di daerah terpencil, karena prosedur analisisnya
sederhana dan tidak membutuhkan sumber listrik.

A simple and effective blood diagnostic kit has been developed. This
innovation develops a new yet simple blood diagnostic method by using a
cotton thread to analyze the blood sample, by using anticoagulant agent
and green bromocresol reagent to determine albumin level in the blood. The
test requires only 1 - 3 µL of blood sample, and takes only 30 seconds to get
the results. No electrical equipments is requires to do the test. This
innovation is suitable for applications in remote areas without electricity
sources.

211

Perspektif
Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Tapi bukan berarti inovasi di 
bidang pengembangan obat selesai. Masih banyak pekerjaan rumah untuk 
mengembangkan obat yang spesifik dan minim efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Obat cukup efektif menurunkan kadar gula darah
l Mudah diproduksi karena menggunakan pelarut air panas dan etanol yang 

sesuai regulasi sebagai obat herbal
l Bisa dikemas dalam bentuk kapsul atau dibuat tablet
l Bahan baku tersedia melimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Leni Maylina, Deni Noviana, Dedy

Hermawan dan Bagus Wicaksono
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Cangkang
Udang Nano
untuk Tulang
Nano Shrimp
Shell for
Healthy Bones

KALSI-N VIT: Sebagai Agen Penumbuh Tinggi Badan 
dan Anti Osteoporosis Dini

Porsi 40-45% dari berat udang adalah limbah kulit udang dengan
komposisi utama adalah kalsium, magnesium dan fosfor. Melalui ekstraksi,
pengendapan, netralisasi dan finishing dengan sintering, dihasilkan bubuk
bio-kalsium nano sekitar 24% dari berat udang. Bio-kalsium dapat dipakai
untuk aplikasi farmasi, kosmetik, maupun industri lainnya termasuk
diformulasikan menjadi suplemen kalsium untuk pertumbuhan tulang
sehat dan mencegah osteoporosis dini.

The 40-45% portion of the weight of shrimp is waste shrimp shells that
mainly containing calcium, magnesium and phosphorus. Through
extraction, precipitation, neutralization and sintering processes, nano bio-
calcium powder is produced about 24% of the weight of shrimp. Bio-calcium
can be used for pharmaceutical, cosmetic and other industrial applications
including formulated into calcium supplements for promoting healthy bone
growth and preventing early osteoporosis.
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Perspektif
Pembasmian larva lalat rumah secara alamiah dan ramah lingkungan akan sangat 
membantu mencegah penyebaran penyakit menular bagi hewan dan manusia.

Keunggulan Inovasi
l Produk biolarvasida lalat rumah satu-satunya di Indonesia.
l Murah dan praktis, dengan bahan baku buah Bintaro yang berlimpah dan tidak 

termanfaatkan.
l Aman dan ramah lingkungan, karena berbahan baku ilmiah. 

Potensi Aplikasi
Industri pakan hewan, industri hama dan penyakit hewan, industri makanan, TPA, 
dan industri peternakan (terutama unggas).

Inovator
Nama  : Meriza Fitri; Upik Kesumawati Hadi; Supriyono; Kiki Dwi Restika; 

Isna Lailatur R; Haddi Wisnu Yudha
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Ekstrak Buah Bintaro sebagai Biolarvasida
terhadap Lalat Rumah

Berkat Biji
Buah, Lalat Kini

Musnah
Fruit Seeds to

Eradicate Files
Tanaman Bintaro merupakan tumbuhan mangrove yang tumbuh subur dan
mudah ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Tanaman Bintaro diketahui
mengandung banyak senyawa metabolit beracun (flavonoid, steroid,
saponin, alkaloid, triterpenoid, tanin, dan polivenol) yang mudah diperoleh,
aman bagi masyarakat, ramah lingkungan, dan cocok digunakan sebagai
biolarvasida.

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan biji buah
Bintaro, dengan hasil akhir berbentuk serbuk. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa ekstraksi buah Bintaro dengan konsentrasi 30% sudah
efektif sebagai biolarvasida lalat rumah (tingkat kematian 50% dalam 5,8
jam dan 90% dalam 25,9 jam). Sementara konsentrasi 80% menghasilkan
tingkat kematian 90% dalam 4,9 jam.

Bintaro plant fruits are usually thrown away unused, although they are
known to contain toxic metabolites compounds, which are safe to humans,
environmentally friendly and suitable as biolarvicides.

Bintaro fruit seeds are extracted using maceration method, with the final
results in the form of powder. In 80% concentration, it is proven to be
effective as biolarvicides (90% mortality in 4,9 hours) Sumber : 104 Inovasi Indonesia



75

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

74

Perspektif
Pembasmian larva lalat rumah secara alamiah dan ramah lingkungan akan sangat
membantu mencegah penyebaran penyakit menular bagi hewan dan manusia.

Keunggulan Inovasi
l Produk biolarvasida lalat rumah satu-satunya di Indonesia.
l Murah dan praktis, dengan bahan baku buah Bintaro yang berlimpah dan tidak

termanfaatkan.
l Aman dan ramah lingkungan, karena berbahan baku ilmiah.

Potensi Aplikasi
Industri pakan hewan, industri hama dan penyakit hewan, industri makanan, TPA,
dan industri peternakan (terutama unggas).

Inovator
Nama : Meriza Fitri; Upik Kesumawati Hadi; Supriyono; Kiki Dwi Restika;

Isna Lailatur R; Haddi Wisnu Yudha
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN
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terhadap Lalat Rumah

Berkat Biji 
Buah, Lalat Kini 

Musnah
Fruit Seeds to 

Eradicate Files
Tanaman Bintaro merupakan tumbuhan mangrove yang tumbuh subur dan 
mudah ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Tanaman Bintaro diketahui 
mengandung banyak senyawa metabolit beracun (flavonoid, steroid, 
saponin, alkaloid, triterpenoid, tanin, dan polivenol) yang mudah diperoleh, 
aman bagi masyarakat, ramah lingkungan, dan cocok digunakan sebagai 
biolarvasida.

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan biji buah 
Bintaro, dengan hasil akhir berbentuk serbuk. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa ekstraksi buah Bintaro dengan konsentrasi 30% sudah 
efektif sebagai biolarvasida lalat rumah (tingkat kematian 50% dalam 5,8 
jam dan 90% dalam 25,9 jam). Sementara konsentrasi 80% menghasilkan 
tingkat kematian 90% dalam 4,9 jam.

Bintaro plant fruits are usually thrown away unused, although they are 
known to contain toxic metabolites compounds, which are safe to humans, 
environmentally friendly and suitable as biolarvicides.

Bintaro fruit seeds are extracted using maceration method, with the final 
results in the form of powder. In 80% concentration, it is proven to be 
effective as biolarvicides (90% mortality in 4,9 hours)
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
• Limbah kulit dan kepala udang sangat berpotensi menjadi puluhan produk

• Inovasi bernilai tinggi dari mulai benang bedah, senar tennis, kosmetika,
kemasan, pestisida dan kini sebagai suplemen kalsium.

Keunggulan Inovasi
• Suplemen bio-kalsium nano sangat efisien sebagai suplemen kalsium harian
• Dapat dimanfaatkan untuk produk kosmetika, farmasi, pertanian, pakan dan

industri lainnya
• Telah dilakukan analisis kualitas untuk ukuran nano dengan SEM AAS/ICPS
• Telah dilakukan uji bio-availabilitas secara in-vivo pada tikus jenis Sprage

Dowly

Potensi Aplikasi
Suplemen bio-kalsium nano sebagai produk Kalsi-N Vit dapat disajikan sebagai produk suplemen
atau produk fortifikasi dalam bentuk tablet, kapsul, kaplet atau dalam bentuk tepung untuk fortifikasi
ke produk-produk minuman, permen, atau lainnya

Inovator
Nama : Dr. Pipih Suptijah, MBA
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Cara Mudah
Cek Kurang
Darah
Easy Anemia
Test Kit

Alat Pengukuran Kadar Haemoglobin Darah
Non-Invasif (Ni-Hb-Meter)

Anemia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang memiliki 
prevalensi diatas 20%, yaitu kadar haemoglobin di dalam darah lebih
rendah dari batas normal. Metoda pengukuran kadar haemoglobin yang
umum digunakan saat ini masih kurang akurat, memerlukan banyak
sampel darah sehingga menyakitkan, biayanya mahal, dan perlu waktu
analisa yang lama. Inovasi ini mengembangkan prototipe pengukur kadar
haemoglobin darah non invasif (Ni-Hb-Meter) yang bekerja dengan prinsip
spektrofotometri dan Discrete Fourier transform (DFT) yang memiliki
keakuratan tinggi, tidak menyakitkan karena tidak perlu mengambil sampel
darah, lebih murah, dan tidak memerlukan bahan habis pakai.

Anemia is a public health problem with prevalence of above 20%, namely
the hemoglobin level in the blood is lower than normal. The method
of measuring hemoglobin levels commonly used today is somewhat
inaccurate, requires blood samples that it is painful when taken, expensive,
and requires a long time to analyze. This innovation developed a prototype
for non-invasive blood hemoglobin levels measurement (Ni-Hb-Meter)
that works with spectrophotometry and Discrete Fourier transform (DFT)
principles, which have a high accuracy, no need for blood samples, cheaper,
and does not require consumables.
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Perspektif
Mencegah lebih baik daripada mengobati, memastikan bahwa tindakan 
pencegahan telah berhasil dilakukan tidak kalah pentingnya.

Keunggulan Inovasi
l Mampu menentukan titer antibodi minimal yang dapat menahan virus Al H5N1 

isolat di lapangan menggunakan uji serum netralisasi.
l Antigen yang ditapiskan (screening) adalah isolat Indonesia yang belum pernah 

diproduksi secara komersial.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat digunakan untuk memonitor titer antibodi hasil vaksinasi Al di 
industri-industri peternakan ayam.  

Inovator
Nama  : Retno D. Soejoedono; Sri Murtini; Kamalludin Zarkasie; I  

Wayan Teguh Wibawan
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Antigen Al H5N1 Standar sebagai Rujukan I untuk
Monitoring Titer Antibodi Hasil Vaksinasi Al Di
Industri Peternakan Ayam

Inspektur
Antibodi
Antibody
Insoector

Vaksinasi adalah strategi yang dipilih pemerintah sebagai salah satu cara
pengendalian Flu Burung di Indonesia, diharapkan mampu menginduksi
antibodi protektif terhadap virus Flu Burung penantang yang homolog.
Sayangnya virus Flu Burung sejak tahun 2003 hingga 2011 mengarah kepada
perubahan sifat biologis yang sangat nyata. Hal ini mengakibatkan vaksin Flu
Burung yang beredar secara komersial di Indonesia beberapa dalam bentuk
“cocktoil” atau polivalen.

Inovasi ini berkaitan dengan pembuatan dan standarisasi antigen Al H5N1
komersial untuk memonitor titer antibodi hasil vaksinasi Flu Burung di
industri peternakan ayam. Hasilnya adalah Antigen virus Flu Burung subtipe
H5N1 yang representatif digunakan pada uji Hl (uji serologi) adalah Antigen
Legok 2004.

Vaccination tries to build antibody against diseases; e.g. Avian Influenza (Al).
Antigen will detect antibody on successful vaccination.

This Innovation is related to the development and standardization of
commercial H5N1 Al Antigen for Monitoring Antibody Titer Al vaccination
result in the Poultry Industry. The representative Al virus antigen used in Hl
test (serology tests) is antigen Legok 2004. Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencegah lebih baik daripada mengobati, memastikan bahwa tindakan 
pencegahan telah berhasil dilakukan tidak kalah pentingnya.

Keunggulan Inovasi
l Mampu menentukan titer antibodi minimal yang dapat menahan virus Al H5N1

isolat di lapangan menggunakan uji serum netralisasi.
l Antigen yang ditapiskan (screening) adalah isolat Indonesia yang belum pernah

diproduksi secara komersial.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat digunakan untuk memonitor titer antibodi hasil vaksinasi Al di
industri-industri peternakan ayam.

Inovator
Nama : Retno D. Soejoedono; Sri Murtini; Kamalludin Zarkasie; I

Wayan Teguh Wibawan
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Antigen Al H5N1 Standar sebagai Rujukan I untuk 
Monitoring Titer Antibodi Hasil Vaksinasi Al Di 
Industri Peternakan Ayam

Inspektur 
Antibodi
Antibody 
Insoector

Vaksinasi adalah strategi yang dipilih pemerintah sebagai salah satu cara 
pengendalian Flu Burung di Indonesia, diharapkan mampu menginduksi 
antibodi protektif terhadap virus Flu Burung penantang yang homolog. 
Sayangnya virus Flu Burung sejak tahun 2003 hingga 2011 mengarah kepada 
perubahan sifat biologis yang sangat nyata. Hal ini mengakibatkan vaksin Flu 
Burung yang beredar secara komersial di Indonesia beberapa dalam bentuk 
“cocktoil” atau polivalen.

Inovasi ini berkaitan dengan pembuatan dan standarisasi antigen Al H5N1 
komersial untuk memonitor titer antibodi hasil vaksinasi Flu Burung di 
industri peternakan ayam. Hasilnya adalah Antigen virus Flu Burung subtipe 
H5N1 yang representatif digunakan pada uji Hl (uji serologi) adalah Antigen 
Legok 2004.

Vaccination tries to build antibody against diseases; e.g. Avian Influenza (Al). 
Antigen will detect antibody on successful vaccination.

This Innovation is related to the development and standardization of 
commercial H5N1 Al Antigen for Monitoring Antibody Titer Al vaccination 
result in the Poultry Industry. The representative Al virus antigen used in Hl 
test (serology tests) is antigen Legok 2004.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif:
Pengobatan mandiri (self medication) telah menjadi trend dunia saat ini.
Kemajuan teknologi dan inovasi kesehatan, khususnya yang bersifat non invasif
akan menyediakan bagi kita sarana untuk pemeliharaan kesehatan yang mandiri
juga.

Keunggulan Inovasi
• Pengukuran bersifat non invasif sehingga tidak menyakitkan, lebih cepat dan

lebih murah
• Menghasilkan pengukuran dengan ketelitian yang lebih tinggi dan waktu

yang lebih cepat
• Meniadakan proses penanganan limbah darah manusia
• Tidak menggunakan bahan habis pakai (misalnya: reagen) sehingga biaya

pengukuran bisa ditekan

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat menggantikan metoda pengukuran hemoglobin yang umum dipakai saat ini
seperti metode tallqvist, copper-sulfat, lovibond, sahli, cyanmethemoglobin, haemoglobin color
scale, dll. Karena bersifat non-invasif dan berbasis digital, alat ini berpotensi dikembangkan
sebagai household diagnostic product yang bersifat mandiri.

Inovator
Nama : Renan Prasta Jenie, S.T.P., M.T., Prof. Dr. Ir. Hardinsyah,

MS, Prof. Dr Husin Alatas, S.Si, M.Si, dr. Naufal Muharam Nurdin, S.Ked M.Si.,
Dr Ir Irzaman, M.Si., Ichsan Hardyanto, Ratih Dwi Septiani, Dima Soraya

Status Paten : Dalam Proses Pengajuan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Potensi Aplikasi
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Harapan dari
Si Hitam
Prospects from
the Black

Kajian Biomolekul Aktif dari Temu Ireng
(Curcuma aeruginosa Roxb) untuk Menanggulangi
Penyakit Infeksi & Sindrom Metabolit

Penelitian tanaman temu ireng (Curcuma aeruginosa) masih terbatas pada
penelitian aplikatif, dan belum dilakukan berdasarkan pendekatan biokimia
medis. Inovasi ini bertujuan menghasilkan biomolekul aktif dalam bentuk
ekstrak dan fraksi aktif dari temu ireng. Karakterisasi ekstrak temu ireng
menghasilkan kandungan total fenol (39.58 mg/g), aktivitas antioksidan
(107.57 ppm), sitotoksisitas (368.32 ppm), persentase inhibisi enzim
glukosidase (69.86%), aktivitas antibakteri E. coli (0.48 mm), dan S. aureus 
(6.35 mm).

Research on temu ireng (Curcuma aeruginosa) is still limited to application
research, and has not been carried out based on medical biochemical
approaches. This innovation aims to produce active biomolecules in the
form of extracts and active fractions of temu ireng. Characterization of
temu ireng extracts results in total phenol content (39.58 mg/g), antioxidant
activity (107.57 ppm), cytotoxicity (368.32 ppm), inhibition of glucosidase
enzyme inhibition (69.86%), antibacterial activity to E. coli (0.48 mm), and
to S. aureus (6.35 mm).
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Perspektif
Potensi sumber daya alam laut sangat berlimpah, tidak kalah dengan sumber daya 
alam di darat, dan umumnya bebas dari masalah penyakit yang berbahaya bagi 
manusia juga masalah sosial agama.

Keunggulan Inovasi
l Dari bahan alami (bioaktif).
l Bahan baku tersedia melimpah.
l Halal, mengingat sumber kolagen umumnya berasal dari babi.
l Memberikan nilai tambah bagi limbah hasil buangan, yaitu kulit ikan bandeng.
l Sebagai alternatif kolagen yang sehat dan terhindar dari masalah penyakit.

Potensi Aplikasi
Teknologi ini dapat diterapkan pada produksi ingredient pangan untuk kesehatan 
contohnya breakfast cereal, minuman ringan, bubur instan dan lain-lain.

Inovator
Nama  : Maggy Thenawidjaja Suhartono; Ace Baehaki; Dahrul Syah; 

Sukarno, Siswa Setyahadi
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Peptida Bioaktif Kolagen Ikan Bandeng (sebagai
Antioksidan, Antihipertensi dan Antikanker)

Kolagen
Bandeng: Lokal

nan Halal
Milkfish

Collagen: Local
yet Halal

Kolagen merupakan protein struktural komponen makhluk hidup yang
berlimpah, juga kaya manfaat dan bersumber mulai dari hewan, tanaman
dan mkroba. Dalam produk ini dihasilkan peptida kolagen yang berasal dari
limbah ikan bandeng yaitu kulitnya.

Kulit ikan bandeng ini dipandang sebagai alternatif kolagen yang sehat dan
dapat melindungi kesehatan manusia dengan bekerja sebagai antioksidan,
antihipertensi, dan antikanker. Selain itu, penggunaan peptida kolagen kulit
bandeng terhindar dari masalah penyakit (kesehatan manusia) dan sosial
(keagamaan) jika dibandingkan dengan sumber kolagen lain yang biasa
dipakai saat ini yaitu kolagen babi, ayam atau sapi.

Collagen peptide in this innovation is derived from milkfish skin waste. It is
seen asa a healthy collagen alternative that works as an antioxidant,
antihypertensive and anticancer. In addition, the milkfish skin collagen can
avoid the problem of disease (human heath) and sosial (religious) when
compared with other commonly used sources of collagen, such as pork,
chicken or beef.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Potensi sumber daya alam laut sangat berlimpah, tidak kalah dengan sumber daya
alam di darat, dan umumnya bebas dari masalah penyakit yang berbahaya bagi
manusia juga masalah sosial agama.

Keunggulan Inovasi
l Dari bahan alami (bioaktif).
l Bahan baku tersedia melimpah.
l Halal, mengingat sumber kolagen umumnya berasal dari babi.
l Memberikan nilai tambah bagi limbah hasil buangan, yaitu kulit ikan bandeng.
l Sebagai alternatif kolagen yang sehat dan terhindar dari masalah penyakit.

Potensi Aplikasi
Teknologi ini dapat diterapkan pada produksi ingredient pangan untuk kesehatan
contohnya breakfast cereal, minuman ringan, bubur instan dan lain-lain.

Inovator
Nama : Maggy Thenawidjaja Suhartono; Ace Baehaki; Dahrul Syah;

Sukarno, Siswa Setyahadi
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Peptida Bioaktif Kolagen Ikan Bandeng (sebagai 
Antioksidan, Antihipertensi dan Antikanker)

Kolagen 
Bandeng: Lokal 

nan Halal
Milkfish 

Collagen: Local 
yet Halal

Kolagen merupakan protein struktural komponen makhluk hidup yang 
berlimpah, juga kaya manfaat dan bersumber mulai dari hewan, tanaman 
dan mkroba. Dalam produk ini dihasilkan peptida kolagen yang berasal dari 
limbah ikan bandeng yaitu kulitnya.

Kulit ikan bandeng ini dipandang sebagai alternatif kolagen yang sehat dan 
dapat melindungi kesehatan manusia dengan bekerja sebagai antioksidan, 
antihipertensi, dan antikanker. Selain itu, penggunaan peptida kolagen kulit 
bandeng terhindar dari masalah penyakit (kesehatan manusia) dan sosial 
(keagamaan) jika dibandingkan dengan sumber kolagen lain yang biasa 
dipakai saat ini yaitu kolagen babi, ayam atau sapi.

Collagen peptide in this innovation is derived from milkfish skin waste. It is 
seen asa a healthy collagen alternative that works as an antioxidant, 
antihypertensive and anticancer. In addition, the milkfish skin collagen can 
avoid the problem of disease (human heath) and sosial (religious) when 
compared with other commonly used sources of collagen, such as pork, 
chicken or beef.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
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best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Berbagai inovasi di bidang obat-obatan herbal (jamu) yang telah berhasil
diindustrikan dengan basis kearifan lokal, berpotensi dilanjutkan menuju
berbagai inovasi berbasis sains dan teknologi.

Keunggulan Inovasi
Berhasil mengidentifikasikan berbagai biomolekul aktif dalam bentuk ekstrak
dan fraksi aktif dari temu ireng yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk
berbagai penanggulangan penyakit infeksi mikroba (bakteri), menanggulangi
penyakit yang disebabkan oleh sindrom metabolit, khususnya kanker dan
diabetes.

Potensi Aplikasi
Hasil karakterisasi biomolekul aktif dalam bentuk ekstrak maupun fraksi aktif temu ireng ini dapat
lebih lanjut diaplikasikan untuk peengembangan obat-obatan untuk berbagai penyakit infeksi
bakterial dan penyakit sindrom metabolit khususnya kanker dan diabetes.

Innovator
Nama : Dr. Ir. I Made Artika, Mapp.Sc, Dr. Syamsul Falah, SHut. MSi,

Dr. Waras Nurcholis, MSi
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Kekebalan dari
Rumah Potong
Hewan
Immunity from
Slaughterhouse

Pemanfaatan Kelenjar Ludah Domba dari Rumah
Potong Hewan (RPH) untuk Identifikasi dan Isolasi
Protein Lysozim sebagai Anti Mikroba dan Pengatur
Kekebalan

Lysozim adalah salah satu bentuk enzim yang memiliki kemampuan
sebagai anti mikroba patogen dan mengatur sistem kekebalan tubuh.
Inovasi ini bertujuan melakukan ekstraksi dan purifikasi lysozim dengan
memanfaatkan organ kelenjar ludah domba (parotis dan mandibularis)
dari rumah potong hewan (RPH), yang selama ini belum dimanfaatkan.

Lysozim is a form of enzyme that has the ability as an anti-microbial
pathogen and regulates human immune system. This innovation aims to
extract and purify lysozim by utilizing sheep salivary glands (parotid and
mandibular) obtained from slaughterhouses.
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Perspektif
Mengenali sifat-sifat alami serangga merugikan, dan menggunakan pengetahuan 
tersebut untuk mengendalikan populasinya, sehingga kerugian yang timbul bagi 
manusia menjadi berkurang.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi produksi bisa ditingkatkan untuk skala besar menggunakan 

ekstraktor bertingkat.
l Bahan baku atraktan berupa darah ayam tersedia berlimpah.
l Atraktan dapat dikemas dan ditransportasikan ke seluruh Indonesia bahkan ke 

negara-negara endemik demam berdarah.

Potensi Aplikasi
Atraktan dapat dikemas dan ditransportasikan ke seluruh Indonesia bahkan ke 
negara-negara endemik demam berdarah.

Inovator
Nama  :  Akhmad Arif Amin
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Pengembangan dan Aplikasi Formula Attraktan
Nyamuk Aedes Aegypti yang Ramah Lingkungan

Undangan yang
Mematikan

Fatal
Attractions

Penggunaan insektisida dewasa ini telah mencapai tahapan yang sangat
membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Angka kematian per
tahun akibat keracunan insektisida sangat besar, begitu juga dampak
penyakit fatal yang diakibatkan seperti kanker, cacat tubuh, kemandulan
dan penyakit liver kronis.

Atraktan Nyamuk Aedes aegypti merupakan alternatif pengendalian
nyamuk Aedes aegypti yang diekstrak dari bau ayam kampung. Atraktan ini
memiliki aroma yang menarik nyamuk betina dan ketika ditempatkan di
dalam botol kemasan menjadi perangkap mematikan bagi nyamuk betina.
Penggunaan atraktan yang relatif mudah dan murah mempunyai prospek
yang besar dalam rangka mengendalikan penyakit demam berdarah.

Aedes aegypti mosquito attractant is an alternative for mosquito control.
Female mosquitoes are attracted by the scent. When it is put inside a bottle
with a small openning, it becomes a deadly trap for the mosquitos. Using
attractant is relatively easy, inexpensive and have great prospects in order to
control dengue fever  as it can subtitute the mosquitos insectisides.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mengenali sifat-sifat alami serangga merugikan, dan menggunakan pengetahuan
tersebut untuk mengendalikan populasinya, sehingga kerugian yang timbul bagi
manusia menjadi berkurang.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi produksi bisa ditingkatkan untuk skala besar menggunakan

ekstraktor bertingkat.
l Bahan baku atraktan berupa darah ayam tersedia berlimpah.
l Atraktan dapat dikemas dan ditransportasikan ke seluruh Indonesia bahkan ke

negara-negara endemik demam berdarah.

Potensi Aplikasi
Atraktan dapat dikemas dan ditransportasikan ke seluruh Indonesia bahkan ke
negara-negara endemik demam berdarah.

Inovator
Nama :  Akhmad Arif Amin
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Pengembangan dan Aplikasi Formula Attraktan 
Nyamuk Aedes Aegypti yang Ramah Lingkungan 

Undangan yang 
Mematikan

Fatal 
Attractions

Penggunaan insektisida dewasa ini telah mencapai tahapan yang sangat 
membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Angka kematian per 
tahun akibat keracunan insektisida sangat besar, begitu juga dampak 
penyakit fatal yang diakibatkan seperti kanker, cacat tubuh, kemandulan 
dan penyakit liver kronis.

Atraktan Nyamuk Aedes aegypti merupakan alternatif pengendalian 
nyamuk Aedes aegypti yang diekstrak dari bau ayam kampung. Atraktan ini 
memiliki aroma yang menarik nyamuk betina dan ketika ditempatkan di 
dalam botol kemasan menjadi perangkap mematikan bagi nyamuk betina. 
Penggunaan atraktan yang relatif mudah dan murah mempunyai prospek 
yang besar dalam rangka mengendalikan penyakit demam berdarah.

Aedes aegypti mosquito attractant is an alternative for mosquito control. 
Female mosquitoes are attracted by the scent. When it is put inside a bottle 
with a small openning, it becomes a deadly trap for the mosquitos. Using 
attractant is relatively easy, inexpensive and have great prospects in order to 
control dengue fever  as it can subtitute the mosquitos insectisides.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
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A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
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best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Setelah memahami bagaimana mekanisme kekebalan tubuh kita bekerja
melawan penyakit, langkah berikutnya adalah menemukan cara agar kita
menjadi kebal dari penyakit.

Keunggulan Inovasi
• Penelitian tentang lysozim telah mulai dilakukan untuk pencegahan maupun

pengobatan beberapa penyakit seperti diare pada balita, penyakit asal virus,
jamur, serta bakteri

• Pelopor pengembangan proses ekstraksi dan purifikasi lysozim dari domba
• Bahan baku dari organ kelenjar ludah domba mudah diperoleh dari RPH

Potensi Aplikasi
Inovasi ini membuka era baru dalam penelitian biomedis, untuk pencegahan dan pengobatan
berbagai penyakit dengan membangun sistem kekebalan tubuh manusia.

Inovator
Nama : Drh. I Ketut Mudite Adnyane, M.Si, PhD., Drh. Adi Winarto, PhD,

Dr. Drh. Ni Luh Putu Ika Mayasari, Drh. Wahono Esthi Prasetyaningtiyas, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan



501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

03

Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Kuatkan Tulang
dengan Keong
Sawah
Strengthen
Bones with Rice
Field Snails

Pelapisan Paduan Logam Berbasis Titanium 
dengan Hidroksiapatit Termodifikasi 
sebagai Material Implan Tulang

Cangkang keong sawah memiliki kandungan kalsium CaCO3 yang cukup
tinggi sebesar 71,20% sehingga dapat digunakan sebagai prekursor pada
sintesis hidroksiapatit (HAp). Metode yang digunakan dalam sintesis HAp
ini adalah metode basah melalui presipitasi yang sederhana sehingga biaya
sintesis HAp menjadi relatif murah namun memiliki kemurnian yang relatif
tinggi. HAp adalah bahan utama untuk membuat implant tulang.

Rice Field Snail shell has high calcium content of 71.20% so that it can be
used as precursor material in the synthesis of hydroxyapatite (HAp). The
method used in the synthesis is a wet method with simple precipitation, so
that the cost is inexpensive, and yet giving a relatively high purity. HAp is
the main ingredient for making bone implants.
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Perspektif
Mengubah pola dan cara makan terbukti meningkatkan kesehatan seseorang, 
apalagi ditambah dengan perbaikan pada proses pengolahan makanannya 
sehingga resiko terkena kanker menjadi berkurang.

Keunggulan Inovasi
l Proses pengolahan makanan (pembakaran/pemanggangan), dapat diatur 

sesuai jenis makanan.
l Menggunakan bumbu rempah lokal.
l Resiko mengkonsumsi makanan yang mengandung material karsinogenik 

berkurang.

Potensi Aplikasi
Penggunaan inovasi formula sangat sederhana, karena berupa informasi proses 
terhadap pengusaha atau produser makanan yang menggunakan proses 
pembakaran/pemanggangan.

Inovator
Nama  : Hanifah Nuryani Lioe; Budi Nurtama; Rangga Bayuharda 

Pratama
Status Paten  :  TIDAK INGIN DIPATENKAN

Formula untuk Reduksi Komponen Berbahaya PAH
Penyebab Kanker dalam Makanan Bakar atau
Panggang

Makanan
Bakaran yang

Lebih Aman
Safe Barbeque

Data kesehatan masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat
kecenderungan penderita kanker yang terus meningkat. Kenaikan tersebut
diduga akibat meningkatnya tren gaya hidup masyarakat perkotaan
mengkonsumsi menu makanan yang dibakar baik di rumah maupun di
rumah makan. Sundararajan et al (1999) menemukan lebih banyak molekul
karsinogenik pada makanan bakar dibandingkan pengolahan yang lain.
Salah satu molekul karsinogenik yang terdapat pada makanan bakar adalah
polisiklik aromatik hidrokarbon Aromatic Hydrocarbon, PAH)

Inovasi yang disampaikan dalam usulan ini adalah reduksi kandungan
senyawa PAH dalam makanan bakar (ikan bakar dan ayam panggang)
dengan optimasi penggunaan bumbu berbasis rempah lokal, jarak api dan
lama pemanasan/pembakaran.

Statistic shows increase in cancer patient, related to lifestyle and what we
eat. Grilled foods are to be blamed because it contains more carcinogen
materials than others. The innovation presents a method of reducing the
contenn of Polycylic Aromatic Hydrocarbon (PAH) compounds in grilled food
(fish and chicken). The method optimizes the use of herbs and local spices,
the distance of fire from the food and grilling time.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mengubah pola dan cara makan terbukti meningkatkan kesehatan seseorang, 
apalagi ditambah dengan perbaikan pada proses pengolahan makanannya
sehingga resiko terkena kanker menjadi berkurang.

Keunggulan Inovasi
l Proses pengolahan makanan (pembakaran/pemanggangan), dapat diatur

sesuai jenis makanan.
l Menggunakan bumbu rempah lokal.
l Resiko mengkonsumsi makanan yang mengandung material karsinogenik

berkurang.

Potensi Aplikasi
Penggunaan inovasi formula sangat sederhana, karena berupa informasi proses
terhadap pengusaha atau produser makanan yang menggunakan proses 
pembakaran/pemanggangan.

Inovator
Nama :  Hanifah Nuryani Lioe; Budi Nurtama; Rangga Bayuharda

Pratama
Status Paten :  TIDAK INGIN DIPATENKAN

Formula untuk Reduksi Komponen Berbahaya PAH 
Penyebab Kanker dalam Makanan Bakar atau 
Panggang 

Makanan 
Bakaran yang 

Lebih Aman
Safe Barbeque

Data kesehatan masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 
kecenderungan penderita kanker yang terus meningkat. Kenaikan tersebut 
diduga akibat meningkatnya tren gaya hidup masyarakat perkotaan 
mengkonsumsi menu makanan yang dibakar baik di rumah maupun di 
rumah makan. Sundararajan et al (1999) menemukan lebih banyak molekul 
karsinogenik pada makanan bakar dibandingkan pengolahan yang lain. 
Salah satu molekul karsinogenik yang terdapat pada makanan bakar adalah 
polisiklik aromatik hidrokarbon Aromatic Hydrocarbon, PAH) 

Inovasi yang disampaikan dalam usulan ini adalah reduksi kandungan 
senyawa PAH dalam makanan bakar (ikan bakar dan ayam panggang) 
dengan optimasi penggunaan bumbu berbasis rempah lokal, jarak api dan 
lama pemanasan/pembakaran.

Statistic shows increase in cancer patient, related to lifestyle and what we 
eat. Grilled foods are to be blamed because it contains more carcinogen 
materials than others. The innovation presents a method of reducing the 
contenn of Polycylic Aromatic Hydrocarbon (PAH) compounds in grilled food 
(fish and chicken). The method optimizes the use of herbs and local spices, 
the distance of fire from the food and grilling time.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Awalnya keong sawah adalah musuh petani, sampai disadari bahwa keong ini 
dapat diolah menjadi lauk yang lezat. Inovasi ini telah menciptakan nilai yang 
jauh lebih tinggi dari limbah cangkangnya.

Keunggulan Inovasi
• Kadar kalsium cangkang keong sawah yang tinggi dapat meningkatkan sifat 

bioaktif sumber prekursor sintesis HAp
• Cangkang keong sawah adalah limbah yang tersedia melimpah dengan harga 

yang sangat murah

Potensi Aplikasi
HAp adalah bahan untuk membuat implant tulang yang dapat dipakai pada bedah ortopedi, bedah 
gigi, terapi osteoporosis dan osteoarthritis

Inovator
Nama : Dr. Charlena, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan



501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

03

Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
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dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
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dan sehat
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lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Sapi Sehat
Makan Sabun
Healthy Cows
Eat Soap

Aplikasi Teknologi Proteksi Asam Lemak Tidak Jenuh
Asal Minyak Nabati dalam Bentuk Sabun Kalsium
untuk Meningkatkan Reproduksi, Produktivitas 
dan Kualitas Daging Sapi Bali

Teknologi proteksi asam lemak tidak jenuh asal minyak kedelai dengan
teknik sabun kalsium efektif melindungi asam lemak dari biohidrogenasi
rumen. Inovasi ini adalah penambahan sabun kalsium minyak kedelai
pada pakan sapi (Bali) yang mampu meningkatkan bobot sapi Bali 40%,
memperbaiki karakteristik fermentasi rumen, dan efisiensi pemanfaatan
nitrogen dalam tubuh yang mendukung peningkatan performa reproduksi
sapi.  Selain itu, penambahan sabun kalsium ini nyata menurunkan kadar
eosinophil darah sapi, mengindikasikan meningkatnya daya tahan sapi
terhadap infeksi dan toksik lainnya.

Protection of unsaturated fatty acid of soybean oil with calcium soap
technique effectively protects it from rumen biohydrogenation. This
innovation is the addition of calcium soap into the cattle feed which is able
to increase cattle weight by 40% while improving the rumen fermentation.
The efficient use of nitrogen in the body of cattle supports the reproductive
performance of cattle. Further, the addition of calcium soap has significantly
reduced the eosinophils counts, indicating an increase in the resistance of
cattle to infections and other toxic sustances.
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Perspektif
Minuman penambah stamina umumnya mengandalkan gula dan kafein yang bisa 
berakibat buruk bagi manusia namun terus dikonsumsi. Menggunakan bahan 
alami seperti taurin dari hewan moluska ditambah bahan lain sebagai penambah 
cita rasa cukup menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat alami.
l Mengandung Taurin Asam lemak yang cukup tinggi dan antioksidan.
l Kerang merupakan sumber vitamin B12 dan nutrisi penting bagi kesehatan.
l Berbentuk serbuk, sehingga praktis dalam penyajian.

Potensi Aplikasi
Industri minuman penambah stamina.

Inovator
Nama  :  Nurjanah
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Minuman Fungsional dengan Berbagai Jenis
Moluska

Yang Bertenaga
dari Yang Lunak
The Power from

The Weak
Kesibukkan masyarakat yang tinggi memerlukan kondisi stamina yang
optimal. Secara tradisional banyak ditemui minuman penambah stamina
menggunakan bahan dari hewan laut moluska seperti Lintah Laut, Keong
Mata Lembu, Kerang Pokea dan Ipong-Ipong. Penelitian menunjukkan
adanya komponen aktif penambah stamina seperti taurin dan antioksidan
pada Lintah Laut, juga vitamin B12 pada Kerang Pokea.

Formulasi inovatif yang ditawarkan antara lain membuat serbuk minuman
penambah stamina dengan bahan baku hewan moluska yang lebih
terjamin, karena jeroannya telah dibersihkan terlebih dahulu sehingga tidak
membahayakan ginjal. Kandungannya pun berkualitas dengan standar
tertentu. Serbuk minuman ini bisa dicampur dengan bahan herbal lainnya
untuk menambah khasiatnya.

Modern lifestyle demands us to always be healthy and in good stamina.
Traditional stamina drink uses sea mollusca like sea leech and research has
proven that it contains taurin and antioxidant like in modern stamina drinks.
Processing the sea molluscas into powder form, in a more hyglenic and
modern way provides ingredient for modern-herbal stamina drinks. It can be
combined with other natural herbsfor more benefits.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Minuman penambah stamina umumnya mengandalkan gula dan kafein yang bisa
berakibat buruk bagi manusia namun terus dikonsumsi. Menggunakan bahan
alami seperti taurin dari hewan moluska ditambah bahan lain sebagai penambah
cita rasa cukup menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat alami.
l Mengandung Taurin Asam lemak yang cukup tinggi dan antioksidan.
l Kerang merupakan sumber vitamin B12 dan nutrisi penting bagi kesehatan.
l Berbentuk serbuk, sehingga praktis dalam penyajian.

Potensi Aplikasi
Industri minuman penambah stamina.

Inovator
Nama :  Nurjanah
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Minuman Fungsional dengan Berbagai Jenis 
Moluska

Yang Bertenaga 
dari Yang Lunak
The Power from 

The Weak
Kesibukkan masyarakat yang tinggi memerlukan kondisi stamina yang 
optimal. Secara tradisional banyak ditemui minuman penambah stamina 
menggunakan bahan dari hewan laut moluska seperti Lintah Laut, Keong 
Mata Lembu, Kerang Pokea dan Ipong-Ipong. Penelitian menunjukkan 
adanya komponen aktif penambah stamina seperti taurin dan antioksidan 
pada Lintah Laut, juga vitamin B12 pada Kerang Pokea.

Formulasi inovatif yang ditawarkan antara lain membuat serbuk minuman 
penambah stamina dengan bahan baku hewan moluska yang lebih 
terjamin, karena jeroannya telah dibersihkan terlebih dahulu sehingga tidak 
membahayakan ginjal. Kandungannya pun berkualitas dengan standar 
tertentu. Serbuk minuman ini bisa dicampur dengan bahan herbal lainnya 
untuk menambah khasiatnya.

Modern lifestyle demands us to always be healthy and in good stamina. 
Traditional stamina drink uses sea mollusca like sea leech and research has 
proven that it contains taurin and antioxidant like in modern stamina drinks. 
Processing the sea molluscas into powder form, in a more hyglenic and 
modern way provides ingredient for modern-herbal stamina drinks. It can be 
combined with other natural herbsfor more benefits. 
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
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Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Sabun memberikan manfaat kesehatan bagi manusia dan hewan dengan cara
yang berbeda

Keunggulan Inovasi
• Telah terbukti meningkatkan produktivitas sapi Bali pada skala laboratorium

lapangan
• Menghasilkan sapi Bali yang lebih sehat dan tahan penyakit
• Manajemen pakan yang ramah lingkungan

Potensi Aplikasi
Berdasarkan hasil riset lapangan yang telah dilakukan, inovasi teknologi ini telah teruji di peternakan
sapi Bali di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan berpeluang untuk diterapkan pada peternakan
sapi  maupun di daerah lainnya

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. I Komang Gede Wiryawan, Dr. Didid Diapari, M.Si, Dr. ir. I Gusti

Lanang Oka Cakra, M.Si, Kadek Dwi Pebri Dyantari
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Sehat Berkat
Kuda Laut
Be Healthy with
Seahorses

Produk berbasis Kuda Laut sebagai Antioksidan
dan Imunomodulator

Pengetahuan masyarakat tentang khasiat kuda laut hanyalah sebatas obat
kuat. Untuk itu diperlukan penelitian untuk mengetahui potensi kuda
laut sebagai antioksidan dan imunomodulator. Produk kuda laut yang
berbentuk hidrolisat mempunyai potensi paling tinggi sebagai antioksidan
sedangkan yang bentuk tepung mempunyai sifat imunomodulator untuk
meningkatkan kekebalan tubuh.

Public knowledge about the efficacy of seahorses is limited to strong drugs.
Therefore research is needed to determine the potential of seahorses as
antioxidants and immunomodulators, to explore the potential of Indonesia’s
marine treasures. Seahorse products in the form of hydrolyzates have the
highest potential as antioxidants, while seahorse products in the form of
powder have the highest immunomodulatory properties.
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Granul Effervescent Bio-Yoghurt Temulawak Madu
sebagai Pangan Fungsional Penderita Hepatitis,
Diabetes, Kolesterol, dan Penyakit Lambung

Temulawak
Praktis Madu

Manis
Pratical

Curcuma
Sweety Honey

Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dengan potensi sebagai bahan
alami pencegah penyakit atau juga sebagai obat herbal. Salah satunya yang
sudah banyak digunakan secara tradisional adalah temulawak. Sayangnya
penggunaan temulawak secara tradisional tersebut tidaklah praktis,
rasanya kurang disukai, dan ketinggalan jaman.

Penggabungan antara tanaman herbal temulawak dan produk hasil ternak
yoghurt dan madu menghasilkan sebuah inovasi produk terbaru yaitu
granul bio-yoghurt temulawak madu dalam bentuk effervescent. Produk
yang dihasilkan bukan hanya sebagai produk pangan yang mengenyangkan
dan dengan cita rasa yang baik tetapi juga menyehatkan khususnya bagi
penderita hepatitis, diabetes, kolesterol, dan penyakit lambung.

Traditional herbals sometimes are perceived as being impratical, old fashion
and taste bad. This innovation combines curcuma, yoghurt and honey in a
modern effervescent granule form.

This healthy Curcuma Honey Bio-Yoghurt effervescent granule is fulfilling
enough and tastes good. It is a healthy drink aspecially for people with
hepatitis, dabetes, cholesterol and ulcer problems.

Perspektif
Kearifan lokal berupa makanan dan minuman berbahan baku tradisional harus 
terus dilestarikan dan dikembangkan dengan menggunakan teknologi modern 
untuk menjawab kebutuhan pasar yang kian dinamis.

Keunggulan Inovasi
l Dwi fungsi, sebagai bahan pangan dengan khasiat kesehatan.
l Bentuk granul effersvescent  yang praktis dengan nilai ekonomis tinggi.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan dalam industri farmasi maupun industri rumah 
tangga obat tradisional.

Inovator
Nama  : Hibatus Zuhriyah; Rarah Ratih Adjie Maheswati (alm); Sutriyo
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Granul Effervescent Bio-Yoghurt Temulawak Madu 
sebagai Pangan Fungsional Penderita Hepatitis, 
Diabetes, Kolesterol, dan Penyakit Lambung

Temulawak 
Praktis Madu 

Manis
Pratical 

Curcuma 
Sweety Honey
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Traditional herbals sometimes are perceived as being impratical, old fashion 
and taste bad. This innovation combines curcuma, yoghurt and honey in a 
modern effervescent granule form.

This healthy Curcuma Honey Bio-Yoghurt effervescent granule is fulfilling 
enough and tastes good. It is a healthy drink aspecially for people with 
hepatitis, dabetes, cholesterol and ulcer problems.

Perspektif
Kearifan lokal berupa makanan dan minuman berbahan baku tradisional harus
terus dilestarikan dan dikembangkan dengan menggunakan teknologi modern
untuk menjawab kebutuhan pasar yang kian dinamis.

Keunggulan Inovasi
l Dwi fungsi, sebagai bahan pangan dengan khasiat kesehatan.
l Bentuk granul effersvescent  yang praktis dengan nilai ekonomis tinggi.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan dalam industri farmasi maupun industri rumah
tangga obat tradisional.

Inovator
Nama : Hibatus Zuhriyah; Rarah Ratih Adjie Maheswati (alm); Sutriyo
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
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best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Telah berabad-abad kekayaan alam Indonesia dijual sebagai komoditas murah
tanpa kita mengetahui potensi dan nilainya.

Keunggulan Inovasi
• Pelopor pengembangan dan eksplorasi sumberdaya kelautan Indonesia

secara ilmiah
• Memulai pengembangan penelitian budidaya kuda laut untuk menjaga

kelestarian sumber daya dan menjamin keberlangsungan produk berbasis
kuda laut.

Potensi Aplikasi
Dengan upaya riset terpadu tentang kuda laut yaitu sebagai antioksidan dan imunomodulator,
mengembangkan teknik budidaya kuda laut serta memastikan kelestariannya; Indonesia akan dapat
melakukan berbagai produk inovatif berbasis kuda laut.

Inovator
Nama : Dr. Mala Nurilmala, S.Pi, M.Si, Evi Mayasari, S.Pi, M.Si, Dr. Asadatun Abdullah,

S.Pi M.Si, Dr. Ir. Agus Oman Sudrajat, M.Sc, Dr. Ir. Nurlisa Alias Butet, M.Sc
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Tetap Segar
dalam
Pengawetan

Keep Fresh in
Preservation

Bubuk Andaliman, Ingredien Pangan Fungsional
dengan Cita Rasa Unik Pencegah Hiperglikemia
Kebanggaan Sumatera Utara

Inovasi ini menawarkan pembuatan bubuk andaliman (Zanthoxylum
acanthopodium) dengan cita rasa yang sama dengan andaliman segar,
terutama aroma jeruk dan rasa kebas (numbing sensation) guna mengatasi
masa simpan yang pendek dan mempermudah distribusinya sebagai
rempah pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Hasil uji in-vitro
menggunakan enzim α-glucosidase menunjukkan kemampuan ekstrak
andaliman mencegah hiperglikemia dan memiliki aktivitas yang cukup
stabil setelah melalui simulasi proses pencernaan.

This innovation offers the manufacture of andaliman (Zanthoxylum
acanthopodium) powder while keeping the taste of fresh andaliman,
especially the aroma of orange and its numbing sensation; to overcome
andaliman’s short shelf life, and facilitate its distribution as a food spice that
has health benefits. The in-vitro test results using the α-glucosidase enzyme
showed the ability of andaliman extracts to prevent hyperglycemia and
have a stable activity after going through a digestive process simulation.
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Perspektif
Masih banyak bahan dari alam yang belum selesai dieksplorasi dan diaplikasikan 
seperti kitosan yang telah diakui memiliki sifat-sifat unggul. Mencari bentuk-
bentuk yang lebih tepat dan aplikatif akan menghasilkan inovasi yang bernilai tinggi 
bagi masyarakat luas. 

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan teknologi partikel berukuran nano dari bahan kitosan.
l Kitosan yang diambil merupakan hasil ekstraksi yang sudah food grade.
l Penggunaan bentuk semprot lebih tepat dosis dan hemat.
l Penggunaan bahan utama kitosan tanpa alkohol yang lebih aman dari efek 

samping.

Potensi Aplikasi
Penggunaan aerosol bio-hand sanitizer ini dapat diaplikasikan untuk sanitasi 
individu ataupun peralatan, tissue basah maupun tissue steril lainnya.

Inovator
Nama  :  Pipih Suptijah
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Aerosol Bio Hand Sanitizer Berbasis Nano
Kitosan sebagai Antibakteri

Pembersih
Tangan

Pembersih Alam
Nature Gift

Hand Sanitizer
Hand sanitizer merupakan cairan pembersih yang membunuh 
mikroorganisme pada permukaan kulit tangan atau alat. Formulasi
antibakteri yang digunakan selama ini kebanyakan menggunakan alkohol.
Penggunaan alkohol dapat menimbulkan efek negatif bagi penggunanya
antara lain iritasi pada tangan sampai ke tenggorokan bahkan bisa
menimbulkan gangguan pada pencernaan. Oleh karena itu diperlukan hand
sanitizer yang halal, aman, nyaman, dan terjangkau oleh semua lapisan
masyarakat.

Salah satu alternatif adalah menggunakan antibakteri alami dari nano
kitosan. Pembuatan nano kitosan dilakukan dengan metode sizing dengan
high speednhomogenizer/stirrer, emulsifikasi, dan stabilisasi.

Antibacterial hand sanitizer usually uses alcohol, which might not be ideal
for some people due to health and religious reason.

Chitosan has antimicrobacterial functions which can be used to replace
alcohol. Nano Chitosan in liquid is produced by sizing method using high
speed homogenizer/stirrer, emulsified then stabilized. It is natural, and safer
to use.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
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seperti kitosan yang telah diakui memiliki sifat-sifat unggul. Mencari bentuk-
bentuk yang lebih tepat dan aplikatif akan menghasilkan inovasi yang bernilai tinggi
bagi masyarakat luas.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan teknologi partikel berukuran nano dari bahan kitosan.
l Kitosan yang diambil merupakan hasil ekstraksi yang sudah food grade.
l Penggunaan bentuk semprot lebih tepat dosis dan hemat.
l Penggunaan bahan utama kitosan tanpa alkohol yang lebih aman dari efek

samping.

Potensi Aplikasi
Penggunaan aerosol bio-hand sanitizer ini dapat diaplikasikan untuk sanitasi
individu ataupun peralatan, tissue basah maupun tissue steril lainnya.

Inovator
Nama :  Pipih Suptijah
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Aerosol Bio Hand Sanitizer Berbasis Nano 
Kitosan sebagai Antibakteri

Pembersih 
Tangan 

Pembersih Alam
Nature Gift 

Hand Sanitizer
Hand sanitizer merupakan cairan pembersih yang membunuh 
mikroorganisme pada permukaan kulit tangan atau alat. Formulasi 
antibakteri yang digunakan selama ini kebanyakan menggunakan alkohol. 
Penggunaan alkohol dapat menimbulkan efek negatif bagi penggunanya 
antara lain iritasi pada tangan sampai ke tenggorokan bahkan bisa 
menimbulkan gangguan pada pencernaan. Oleh karena itu diperlukan hand 
sanitizer yang halal, aman, nyaman, dan terjangkau oleh semua lapisan 
masyarakat.

Salah satu alternatif adalah menggunakan antibakteri alami dari nano 
kitosan. Pembuatan nano kitosan dilakukan dengan metode sizing dengan 
high speednhomogenizer/stirrer, emulsifikasi, dan stabilisasi. 

Antibacterial hand sanitizer usually uses alcohol, which might not be ideal 
for some people due to health and religious reason.

Chitosan has antimicrobacterial functions which can be used to replace 
alcohol. Nano Chitosan in liquid is produced by sizing method using high 
speed homogenizer/stirrer, emulsified then stabilized. It is natural, and safer 
to use.

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia 501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

02

Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Upaya melestarikan dan mempopulerkan kuliner khas daerah perlu dibarengi
dengan preservasi rempah-rempahnya yang khas agar dapat tersedia dimana
saja dan kapan saja.

Keunggulan Inovasi
• Metode preservasi andaliman telah teroptimasi dan memenuhi standar

industri pangan
• Bubuk andaliman dapat disimpan lama namun tetap memiliki cita rasa khas

andaliman segar
• Meningkatkan ketersediaan rempah andaliman di sepanjang tahun dengan

harga yang lebih stabil.

Potensi Aplikasi
Inovasi dapat dimanfaatkan oleh industri produsen bumbu/bahan pangan fungsional, institusi
penelitian dan pengembangan produk terutama dalam teknologi preservasi pangan fungsional,
industri rumah makan/catering, dan industri farmasi.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. C. Hanny Wijaya, M.Agr., Dr. Ir. Endang Prangdimurti, M.Si., F. Irena

R. Napitupulu, STP, Vanessa Karnday, MSi, Clarissa Akyla, STP
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Urinal Cerdas
Smart Urinoir Urinoir Pendeteksi Status Hidrasi

Inovasi ini adalah urinoir pendeteksi status hidrasi melalui pembacaan
warna urin yang tertampung dalam urinoir dengan sensor warna yang
diprogram menggunakan microcontroller arduino uno.  Status hidrasi akan
muncul pada layar display yang terdapat pada urinoir tersebut hanya dalam
waktu 3-5 detik setelah buang air kecil. Inovasi ini mengatasi permasalahan
pengukuran status hidrasi dengan metode osmolalitas serum yang selain
memerlukan tenaga kesehatan untuk mengambil sampel darah, juga
membutuhkan peralatan yang mahal, invasif, dan proses analisisnya
memerlukan waktu yang lama.

This innovation is a urinal detection of hydration status  by reading the
color of urine contained in the urinal with a color sensor, and programmed
by using the Arduino Uno microcontroller. Hydration status will appear on
the display screen on the urinal within 3-5 seconds after urinating. This
innovation overcomes the problem of measuring hydration status with the
serum osmolality method; which in addition requires health workers to
take blood samples, also requires expensive apparatus, invasive, and the
analysis process takes a long time.
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Perspektif
Secang merupakan tanaman obat Indonesia yang tersedia dalam jumlah 
berlimpah. Pemanfaatan secang dengan teknik yang tepat yaitu teknik 
nanopartikel yang meningkatkan kemampuannya sebagai obat jerawat.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku alami dan mudah didapat
l Warna krim disukai
l Merupakan teknologi sederhana, sehingga dapat diadopsi oleh industri kecil, 

menengah , dan besar.
l Memberikan hasil efektivitas yang baik.

Potensi Aplikasi
Industri kosmetik, farmasi

Inovator
Nama  :  Irmanida Batubara; Rudi Heryanto.; Latifah K. Darusman; Siti 

Sadiah.
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Pembuatan Nanopartikel Lipid Padat (Sln) Brazilin dari
ekstrak kayu secang dan Formulasi salep/krim
antijerawat berbasis Sln Brazilin.

Bebas Jerawat
Berkat Secang

Acne Free,
Thanks to

Sappan!
Jerawat merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh
masyarakat, terutama di Indonesia yang merupakan negara tropis. Seiring
dengan tren kembali ke alam dan kembali ke kearifan lokal, telah ditemukan
bahwa secang (Caesalpinia sappan), memiliki aktivitas sebagai anti jerawat
dan antioksidan.

Dengan teknik nanopartikel, formula yang dihasilkan telah meningkatkan
kemampuan ekstrak atau komponen bioaktif untuk berdifusi sehingga
meningkatkan kemampuan secang sebagai anti jerawat. Selain itu, produk
yang dibuat menggunakan secang-sln menghasilkan warna putih yang lebih
diminati sebagai produk.

Local Indonesians, living in a tropical climate, have been using Sappan wood
to treat their skins from acne. Based on this local wisdom further research
found the bio-active components for antiacne as well as antioxidant.

By using nanopartikel technology, the formula has its antiacne capability
increased. The Sappan extract is white, which is preferred as beauty
products.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Secang merupakan tanaman obat Indonesia yang tersedia dalam jumlah
berlimpah. Pemanfaatan secang dengan teknik yang tepat yaitu teknik 
nanopartikel yang meningkatkan kemampuannya sebagai obat jerawat.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku alami dan mudah didapat
l Warna krim disukai
l Merupakan teknologi sederhana, sehingga dapat diadopsi oleh industri kecil,

menengah , dan besar.
l Memberikan hasil efektivitas yang baik.

Potensi Aplikasi
Industri kosmetik, farmasi

Inovator
Nama :  Irmanida Batubara; Rudi Heryanto.; Latifah K. Darusman; Siti

Sadiah.
Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

Pembuatan Nanopartikel Lipid Padat (Sln) Brazilin dari 
ekstrak kayu secang dan Formulasi salep/krim 
antijerawat berbasis Sln Brazilin.

Bebas Jerawat 
Berkat Secang

Acne Free, 
Thanks to 

Sappan! 
Jerawat merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh 
masyarakat, terutama di Indonesia yang merupakan negara tropis. Seiring 
dengan tren kembali ke alam dan kembali ke kearifan lokal, telah ditemukan 
bahwa secang (Caesalpinia sappan), memiliki aktivitas sebagai anti jerawat 
dan antioksidan. 

Dengan teknik nanopartikel, formula yang dihasilkan telah meningkatkan 
kemampuan ekstrak atau komponen bioaktif untuk berdifusi sehingga 
meningkatkan kemampuan secang sebagai anti jerawat. Selain itu, produk 
yang dibuat menggunakan secang-sln menghasilkan warna putih yang lebih 
diminati sebagai produk.

Local Indonesians, living in a tropical climate, have been using Sappan wood 
to treat their skins from acne. Based on this local wisdom further research 
found the bio-active components for antiacne as well as antioxidant.

By using nanopartikel technology, the formula has its antiacne capability 
increased. The Sappan extract is white, which is preferred as beauty 
products.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Inovasi telah memindahkan layanan pemeriksaan kesehatan dari laboratorium
ke rumah kita. Layanan ini dapat dipercepat selesai di hari yang sama dan kini
selesai dalam hitungan detik.

Keunggulan Inovasi
• Pengukuran status hidrasi bersifat non-invasif.
• Menggunakan metode reflektansi warna menggunakan sensor warna

TCS3200 sehingga pengukuran lebih akurat dan objektif.
• Penempatan pendeteksi status hidrasi di urinoir sehingga lebih praktis dan

efisien.
• Hanya memerlukan waktu 3-5 detik untuk mengetahui status hidrasi melalui

layar display
• Inovasi telah mendapat pengakuan dan penghargaan dari berbagai negara

di dunia.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan di toilet /urinoir rumah sakit, laboratorium kesehatan, rumah, kantor,
bahkan di toilet/urinoir umum sebagai bentuk layanan kesehatan masyarakat

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS., Heriyanto Syafutra, S.Si, M.Si,

Harki Taufiqurrohman S.Gz
Status Paten : ***Telah Dikomersialkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Sapi Super
Lawan Flu
Burung
Super Cows
Fight Avian Flu

Produksi IgG Anti Avian Influenza H5N1 Asal
Kolostrum Sapi untuk Pengebalan Pasif dalam Rangka
Pengendalian Infeksi Virus Flu Burung

Highly pathogenic Avian Influenza (HPAI) H5N1, atau flu burung selain
ganas pada unggas tetapi juga sangat mematikan bagi manusia. Inovasi
ini mengembangkan vaksin flu burung dari Immunoglobulin G (IgG) alami
kolostrum sapi, dengan melakukan hiperimunisasi melalui vaksinasi AI
H5N1 pada induk sapi bunting. Sapi akan memproduksi antibodi spesifik
terhadap virus flu burung di dalam darahnya yang ditransfer secara efektif
ke dalam kolostrum. Imunoglobulin G (IgG) dapat diperoleh dari kolostrum
sapi tanpa harus menyakiti hewan tersebut.

Highly pathogenic Avian Influenza (HPAI) H5N1, or bird flu, is not only
virulent in poultry but also very deadly to humans.This innovation developed
the avian influenza vaccine from natural immunoglobulin G (IgG) of cow
colostrum, by hyperimmunizing pregnant cows through vaccination of AI
H5N1. Cows will produce specific antibodies to the avian influenza virus in
their blood which are effectively transferred into colostrum. Immunoglobulin
G (IgG) can be obtained from cow colostrum without having to hurt the
animal.
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Perspektif
Solusi cerdas memanfaatkan limbah cangkang udang, menjadi obat dan 
pencegah penyakit sendi yang mahal harganya. Lompatan nilai tambah dua 
kali, masalah limbah hilang, manfaat dan keuntungan datang.

Keunggulan Inovasi
l Pemanfaatan limbah udang untuk memperoleh nilai tambah
l Suplemen glukosamin hihroklorida yang dihasilkan tidak toksik
l Glukosamin berpotensi mencegah dan mengobati penyakit tulang dan 

sendi
l Harga lebih murah dibandingkan dengan suplemen glukosamin impor

Potensi Aplikasi
Inovasi ini khususnya berpotensi menyediakan bahan baku untuk industri 
farmasi dan suplemen makanan.

Inovator
Nama  :  Bambang Riyanto; Wini Trilaksani; Henry Eka D
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Glukosamin Hidroklorida dari Cangkang
Udang sebagai Suplemen Osteoartritis

Cangkang
Udang untuk

Kesehatan Sendi
Shrimp Shells

for Healthy
Joints

Osteoartritis adalah penyakit sendi yang akibat proses penuaan 
(degeneratif). Sendi meradang dan terasa nyeri dibagian sendi antara dua
tulang akibat berkurangnya jaringan tulang rawan (cartilage) yang berfungsi
sebagai pelumas dan peredam.

Cangkang udang mengandung glukosamin yang dapat diolah menjadi
suplemen makanan untuk mengurangi resiko osteoartritis. Glukosamin
hidroklorida bisa diproduksi dari kitin cangkang udang dengan metode
hidrolisis kimiawi. Karena diolah dari limbah udang, harganya pasti lebih
murah jika dibandingkan dengan glukosamin yang saat ini masih diimpor.

Cartilage reduces friction at the bone joints, and also acts as “shock
absorbers”. Loss of cartilage will cause osteoarthristis, a painful 
degenerative bone joints disease. Glucosamine is a food supplement that
can help prevent or even treat osteoarthristis.

It is found abundantly in shrimp shells, which usualy is just thrown away as
waste. A chemical hydrolysis process of shrimp shells can produce cheaper
glucosamine locally, compared to those imported.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Solusi cerdas memanfaatkan limbah cangkang udang, menjadi obat dan
pencegah penyakit sendi yang mahal harganya. Lompatan nilai tambah dua
kali, masalah limbah hilang, manfaat dan keuntungan datang.

Keunggulan Inovasi
l Pemanfaatan limbah udang untuk memperoleh nilai tambah
l Suplemen glukosamin hihroklorida yang dihasilkan tidak toksik
l Glukosamin berpotensi mencegah dan mengobati penyakit tulang dan

sendi
l Harga lebih murah dibandingkan dengan suplemen glukosamin impor

Potensi Aplikasi
Inovasi ini khususnya berpotensi menyediakan bahan baku untuk industri
farmasi dan suplemen makanan.

Inovator
Nama :  Bambang Riyanto; Wini Trilaksani; Henry Eka D
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Glukosamin Hidroklorida dari Cangkang 
Udang sebagai Suplemen Osteoartritis

Cangkang 
Udang untuk 

Kesehatan Sendi
Shrimp Shells 

for Healthy 
Joints 

Osteoartritis adalah penyakit sendi yang akibat proses penuaan 
(degeneratif). Sendi meradang dan terasa nyeri dibagian sendi antara dua 
tulang akibat berkurangnya jaringan tulang rawan (cartilage) yang berfungsi 
sebagai pelumas dan peredam.

Cangkang udang mengandung glukosamin yang dapat diolah menjadi 
suplemen makanan untuk mengurangi resiko osteoartritis. Glukosamin 
hidroklorida bisa diproduksi dari kitin cangkang udang dengan metode 
hidrolisis kimiawi. Karena diolah dari limbah udang, harganya pasti lebih 
murah jika dibandingkan dengan glukosamin yang saat ini masih diimpor.

Cartilage reduces friction at the bone joints, and also acts as “shock 
absorbers”. Loss of cartilage will cause osteoarthristis, a painful 
degenerative bone joints disease. Glucosamine is a food supplement that 
can help prevent or even treat osteoarthristis. 

It is found abundantly in shrimp shells, which usualy is just thrown away as 
waste. A chemical hydrolysis process of shrimp shells can produce cheaper 
glucosamine locally, compared to those imported.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Berbagai hewan dimanfaatkan manusia bukan hanya sebagai pangan, tapi
juga untuk membantu melawan penyakit. Tantangan selanjutnya adalah
memperlakukan hewan tersebut tanpa mereka harus disakiti.

Keunggulan Inovasi
• G (IgG) dapat diperoleh dari kolostrum sapi tanpa harus menyakiti atau

menyebabkan stress pada sapi.
• Imunoglobulin G (IgG) dari kolostrum sapi menghasilkan antibodi dengan

kadar yang tinggi.
• Membuka peluang pengembangan kolostrum yang mengandung antibodi

spesifik; untuk penanggulangan berbagai penyakit pada manusia dan hewan
lainnya.

Potensi Aplikasi
Selain pengembangannya untuk menanggulangi penyakit flu burung H5N1, inovasi ini dapat
diaplikasikan penanggulangan berbagai penyakit pada manusia lainnya; dengan memanfaatkan
kolostrum sapi sebagai pabrik biologis antibodi Immunoglobulin G (IgG).

Inovator
Nama : Dr. Drh. Anita Esfandiari, MSi
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Pabrik Obat
Tak Terlihat
Invisible
Medicine
Factory

Komersialisasi Obat Herbal Terstandar (OHT) Asal
Kapang Endofit Daun Sirsak sebagai Terapi Adjuvant
Kanker Payudara untuk Mendukung Ketersediaan Terapi
Berbasis Bahan Lokal Indonesia

Senyawa aktif phtalic acid dalam bentuk ester teruji efektif berperan
sebagai adjuvant pada terapi kanker payudara. Saat ini phtalic
acid diekstraksi dari daun sirsak (Annona muricata L). Inovasi ini
mengekstraksi senyawa phtalic acid dari kapang endofit daun sirsak yang
diisolasi, tanpa membutuhkan daun sirsak; sehingga berpotensi melakukan
produksi secara massal menjadi Obat Herbal Terstandar (OHT) tanpa
mengganggu kelestarian tanaman sirsak.

The active compounds of phtalic acid in the form of esters have been
proven effective as adjuvants in breast cancer therapy. At present phtalic
acid is extracted from soursop (Annona muricata L) leaves. This innovation
extracts phtalic acid compounds from isolated endophytic molds of soursop
leaves; so that it allows its mass production as Standardized Herbal
Medicine (OHT) without endangering the sustainability of soursop plants
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Perspektif
Kehalalan tetap diinginkan sekalipun tidak dipermasalahkan jika digunakan untuk 
alasan pengobatan. Inovasi tetap bernilai tinggi, jika selain faktor kehalalan dapat 
dibuktikan berbagai prospek keunggulan dan manfaat lainnya, misalnya
keekonomian, kinerja produk, maupun tingkat kandungan lokalnya

Keunggulan Inovasi
l Telah teruji bahwa produk kolagen ini dapat digunakan sebagai matrik 

ekstraseluler secara in vitro, dan lebih baik dibandingkan dengan kolagen 
komersial dari kulit sapi.

l Dijamin halal, mensubstitusi kolagen impor yang belum tentu halal
l Biaya produksi lebih murah karena menggunakan bahan baku dari limbah 

tendon domba dan kulit ikan gurami

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan secara luas untuk menggantikan kolagen impor yang 
digunakan secara luas untuk bahan bedah medis maupun bedah kosmetik, untuk 
produk makanan, dan bahan farmasi.

Inovator
Nama  : Ita Djuwita; Kusdiantoro Mohammad; Wahono Esthi 

Prasetyaningtyas
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Kolagen sebagai Biomaterial Matriks
Ekstraseluler untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan
Perkembangan Sel secara In Vitro

Halal nan Cantik
Beautifully

Halal

Kolagen memiliki kegunaan medis yang sangat luas yakni untuk berbagai
keperluan kosmetika, farmasi dan medis. Sayangnya, sampai saat ini kolagen
komersial yang diimpor dari luar negeri umumnya diproduksi dari kulit dan
tulang sapi atau babi tidak terjamin kehalalan, di samping harganya yang
mahal.

Kolagen dapat diisolasi dari bahan tendon domba dan kulit ikan gurame
dengan metode ekstraksi asam. Kolagen yang dijamin halal ini telah di uji
sebagai biomaterial matriks ekstraseluler, ternyata mampu meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan sel secara in vitro. Bahkan kinerja kolagen
yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan kolagen kulit sapi komersial.

Collagen has wide applications in cosmetics, pharmaceuticals, and medicines.
However, since collagen is mainly extracted from skins or bones of livestock,
either cattle or swine, its halalness status is questioned, aside it's still
expensive imported materials.

This innovation is about developing alternative source of collagen from
tendons of sheeps, and skin of gouramy fish for assuring it halalness. In vitro
test of the collagen as extracellular matrices biomaterials proved to perform
better than the commercial collagen made from cowhide.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Kehalalan tetap diinginkan sekalipun tidak dipermasalahkan jika digunakan untuk
alasan pengobatan. Inovasi tetap bernilai tinggi, jika selain faktor kehalalan dapat
dibuktikan berbagai prospek keunggulan dan manfaat lainnya, misalnya
keekonomian, kinerja produk, maupun tingkat kandungan lokalnya

Keunggulan Inovasi
l Telah teruji bahwa produk kolagen ini dapat digunakan sebagai matrik

ekstraseluler secara in vitro, dan lebih baik dibandingkan dengan kolagen
komersial dari kulit sapi.

l Dijamin halal, mensubstitusi kolagen impor yang belum tentu halal
l Biaya produksi lebih murah karena menggunakan bahan baku dari limbah

tendon domba dan kulit ikan gurami

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan secara luas untuk menggantikan kolagen impor yang
digunakan secara luas untuk bahan bedah medis maupun bedah kosmetik, untuk
produk makanan, dan bahan farmasi.

Inovator
Nama : Ita Djuwita; Kusdiantoro Mohammad; Wahono Esthi 

Prasetyaningtyas
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Kolagen sebagai Biomaterial Matriks 
Ekstraseluler untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan 
Perkembangan Sel secara In Vitro

Halal nan Cantik
Beautifully 

Halal 

Kolagen memiliki kegunaan medis yang sangat luas yakni untuk berbagai 
keperluan kosmetika, farmasi dan medis. Sayangnya, sampai saat ini kolagen 
komersial yang diimpor dari luar negeri umumnya diproduksi dari kulit dan 
tulang sapi atau babi tidak terjamin kehalalan, di samping harganya yang 
mahal.

Kolagen dapat diisolasi dari bahan tendon domba dan kulit ikan gurame 
dengan metode ekstraksi asam. Kolagen yang dijamin halal ini telah di uji 
sebagai biomaterial matriks ekstraseluler, ternyata mampu meningkatkan 
pertumbuhan dan perkembangan sel secara in vitro. Bahkan kinerja kolagen 
yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan kolagen kulit sapi komersial.

Collagen has wide applications in cosmetics, pharmaceuticals, and medicines. 
However, since collagen is mainly extracted from skins or bones of livestock, 
either cattle or swine, its halalness status is questioned, aside it's still 
expensive imported materials.

This innovation is about developing alternative source of collagen from 
tendons of sheeps, and skin of gouramy fish for assuring it halalness. In vitro 
test of the collagen as extracellular matrices biomaterials proved to perform 
better than the commercial collagen made from cowhide. 
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Penelitian mengenai mikroorganisme endofit yang hidup dan bersimbiosis 
dengan tumbuhan inangnya, bisa membuka era baru bagi obat-obatan herbal
kita, agar dapat diproduksi massal tanpa mengancam kelestarian kekayaan
herbal  Indonesia.

Keunggulan Inovasi
• Dapat menggantikan phtalic acid  yang diekstraksi dari daun sirsak
• Memungkinkan produksi secara massal phtalic acid untuk dijadikan Obat

Herbal Terstandar (OHT)
• Ikut menjaga kelestarian tanaman sirsak, jika kebutuhan akan phtalic acid

sebagai adjuvant dalam terapi kanker payudara meningkat pesat.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi dikembangkan sebagai teknologi untuk menghasilkan Obat Herbal Terstandar
(OHT) yang dapat diproduksi secara massal di dalam negeri secara ekonomis, khususnya obat atau
adjuvant untuk terapi penyakit kanker payudara, yang saat ini masih didominasi oleh produk impor
yang mahal harganya.

Inovator
Nama : Dr.Ir. Akhmad Endang Zainal Hasan, M.Si
Status Paten : S00201911430
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Dari Spirulina
untuk Nona
Lina
From Spirulina
to Miss Lina

Formulasi Lipbalm Berbahan Lemak Spirulina

Inovasi ini mengembangkan pelembab bibir (lip balm) dengan bahan
lemak Spirulina yang tersedia secara lokal, untuk menggantikan minyak
zaitun yang diimpor, harganya mahal dan lead-time pengadaan yang
lama. Lemak Spirulina mengandung lemak dan asam lemak tidak jenuh
seperti linolenat, gamma linolenat, linoleat, eikosapentaenoat acid (EPA),
arakhidonat, oleat, palmitoleat yang ideal dijadikan sebagai bahan sediaan
pelembab bibir. Spirulina juga memiliki senyawa bioaktif yang berperan
sebagai antioksidan, antibakteri dan anti aging; dan sesuai digunakan pada 
iklim tropis, khususnya di daerah dengan kondisi cuaca yang memicu bibir
menjadi pecah-pecah.

This innovation developed lip balms with locally available Spirulina fat, to
replace imported olive oil, that is expensive, and has long ordering lead-
times. Spirulina fats contain fats and unsaturated fatty acids such as
linolenic acid, gamma linolenic acid, linoleic acid, eicosapentaenoic acid
(EPA), arachidonate, oleic, palmitoleic, ideally used as lip moisturizing
preparations. Spirulina also has bioactive compounds that act as
antioxidants, antibacterial and anti aging suitable for use in tropical
climates, especially in areas with weather conditions that trigger chapped
lips.
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Perspektif
Pemanfaatan kekayaan hayati dengan formulasi yang disukai akan meningkatkan 
minat dan keinginan beli konsumen, ditambah lagi produk ini dikemas secara 
modern dan mampu mencegah masalah kesehatan diabetes.

Keunggulan Inovasi
l Minuman fungsional yang mampu mencegah diabetes dengan aktivitas 

antihiperglikemik (menurunkan glukosa darah)
l Produk berbentuk serbuk minuman effervescent yang dapat dikemas dalam 

kemasan sachet sekali minum yang memudahkan penggunaan dan memiliki 
stabilitas yang baik.

l Meningkatkan pengembangan pangan fungsional yang lebih modern dengan 
tanaman lokal.

l Ketersediaan bahan baku melimpah dan mudah dalam dibudidayakan di 
Indonesia

Potensi Aplikasi
Bisa diaplikasikan pada perusahaan herbal modern yang ingin mengemas obat 
tradisional secara modern dengan citarasa yang enak dan segar.

Inovator
Nama  : C. Hanny Wijaya; Susi Indariani; Frendy Ahmad Afandi; Elok 

Waziiroh; Yunita Siti Mardhiyyah; Septariawulan Kusumasari 
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Minuman Bubuk Tradisional Antihiperglikemik
Berbasis Kumis Kucing yang Nikmat

Teh Jawa
Bersoda Anti-

Diabetes
Anti-Diabetes

Java Tea
Carbonated

Teh Jawa Bersoda adalah minuman serbuk effervescent yang dibuat dari
ramuan berbagai rempah (Secang, Jeruk Purut, Jeruk Nipis, Jahe dan
Temulawak) dan herbal berbasis Kumis Kucing (Orthosiphon aristatus).
Minuman tradisional ini diformulasikan untuk mendapatkan aktifitas anti-
hiperglikemik (kelebihan glukosa darah) yang biasa terdapat pada pasien
diabetes.

Minuman memiliki warna dan cita rasa yang disukai baik rasa, aroma
maupun mouthfeelnya yang bersaing dengan produk effervescent herbal
komersial. Produk ini salah satu minuman rekomendasi untuk pasien
diabetes, mengingat angka penderita diabetes sangat tinggi di dunia.

Carbonated Java Tea is an effervescent powdered based beverage. It is a
mixture of various herbs spices (Cup, Lime, Lemon, Ginger and Turmeric) and
herbal-based 'Kumis Kucing” (Orthosiphon aristatus). It is formulated to
obtain the anti-hyperglycemic function, common in patients with diabetes.

The color, taste, flavor and mouthfeel is likeable, compete-able with other
commercial herbal-effervescent.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pemanfaatan kekayaan hayati dengan formulasi yang disukai akan meningkatkan
minat dan keinginan beli konsumen, ditambah lagi produk ini dikemas secara
modern dan mampu mencegah masalah kesehatan diabetes.

Keunggulan Inovasi
l Minuman fungsional yang mampu mencegah diabetes dengan aktivitas

antihiperglikemik (menurunkan glukosa darah)
l Produk berbentuk serbuk minuman effervescent yang dapat dikemas dalam

kemasan sachet sekali minum yang memudahkan penggunaan dan memiliki
stabilitas yang baik.

l Meningkatkan pengembangan pangan fungsional yang lebih modern dengan
tanaman lokal.

l Ketersediaan bahan baku melimpah dan mudah dalam dibudidayakan di
Indonesia

Potensi Aplikasi
Bisa diaplikasikan pada perusahaan herbal modern yang ingin mengemas obat
tradisional secara modern dengan citarasa yang enak dan segar.

Inovator
Nama : C. Hanny Wijaya; Susi Indariani; Frendy Ahmad Afandi; Elok

Waziiroh; Yunita Siti Mardhiyyah; Septariawulan Kusumasari
Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

Minuman Bubuk Tradisional Antihiperglikemik 
Berbasis Kumis Kucing yang Nikmat

Teh Jawa 
Bersoda Anti-

Diabetes
Anti-Diabetes 

Java Tea 
Carbonated 

Teh Jawa Bersoda adalah minuman serbuk effervescent yang dibuat dari 
ramuan berbagai rempah (Secang, Jeruk Purut, Jeruk Nipis, Jahe dan 
Temulawak) dan herbal berbasis Kumis Kucing (Orthosiphon aristatus). 
Minuman tradisional ini diformulasikan untuk mendapatkan aktifitas anti-
hiperglikemik (kelebihan glukosa darah) yang biasa terdapat pada pasien 
diabetes.

Minuman memiliki warna dan cita rasa yang disukai baik rasa, aroma 
maupun mouthfeelnya yang bersaing dengan produk effervescent herbal 
komersial. Produk ini salah satu minuman rekomendasi untuk pasien 
diabetes, mengingat angka penderita diabetes sangat tinggi di dunia.

Carbonated Java Tea is an effervescent powdered based beverage. It is a 
mixture of various herbs spices (Cup, Lime, Lemon, Ginger and Turmeric) and 
herbal-based 'Kumis Kucing” (Orthosiphon aristatus). It is formulated to 
obtain the anti-hyperglycemic function, common in patients with diabetes.

The color, taste, flavor and mouthfeel is likeable, compete-able with other 
commercial herbal-effervescent.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
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secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Spirulina dikenal sejak lama sebagai “super-food” alias nutrisi yang paling
lengkap, selanjutnya potensinya teridentifikasi sebagai obat-obatan, kosmetika,
dan kini dikembangkan sebagai pelembab bibir. Sepertinya daftar panjang 
manfaat Spirulina belum akan berakhir. 

Keunggulan Inovasi:
• Spirulina merupakan mikroalga yang mudah dikultivasi (di dalam maupun di

luar ruangan), bahkan dapat menggunakan media pupuk, dan dapat dipanen 
secara kontinyu.

• Spirulina termasuk produk mikroalga kategori foodgrade (aman dikonsumsi).
• Spirulina memiliki kandungan asam amino lengkap, sehingga baik dijadikan

bahan sediaan pelembab bibir.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini khusus diaplikasikan sebagai produk pelembab bibir (lip balm), dengan potensi
pengembangan menjadi produk-produk kosmetika lainnya di masa depan.  

Inovator
Nama : Dr. Ir. Iriani Setyaningsih MS
Status Paten : S00201911256
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

03

Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia

236

Semulus Kulit
Tuna
Smooth as
Tuna Skin

Marine Kolagen Aktif sebagai Antioksidan

Inovasi ini mengembangkan kolagen bioaktif, yaitu turunan kolagen dalam
bentuk peptida dari limbah kulit ikan tuna (Thunnus albacares) yang
dihidrolisis dengan enzim alkalase. Kolagen aktif dimanfaatkan dalam
bidang kecantikan untuk menunda proses penuaan (anti-aging) akibat
kerusakan sel oleh radikal bebas. Kolagen aktif dari bahan baku kulit ikan
ini memiliki struktur molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap
oleh tubuh, lagipula dapat dipastikan dibuat dari bahan yang halal.

This innovation develops bioactive collagen, a collagen derivative in
the form of peptides from tuna skin waste (Thunnus albacares) which is
hydrolyzed with the enzyme alkalase. Active collagen is used in cosmetics
as anti-aging agent, by preventing skin cells damage due to free radicals.
Active collagen from fish skin has a smaller molecular structure, so that it
is more easily absorbed by the body, and after all it can be ascertained as
halal.
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Perspektif
Inovasi prospektif di era global ini perlu mengedepankan kearifan-kearifan lokal 
dari berbagai belahan dunia untuk maksud dan tujuan serupa agar menjadi global. 
Inovasi mempertemukan Koumiss dari Russia dengan herbal Rosella dari 
Indonesia, untuk secara bersama memerangi TB yang menjadi masalah kesehatan 
di mana-mana.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah susu kambing sebagai pangan kesehatan dengan 

adanya penambahan Rosella (Hibiscus sabdariffa L)
l Produk pangan terapis pendamping dalam pengobatan TB, untuk menjaga 

keseimbangan mikroflora usus pada pasien TB yang mengkonsumsi antibiotik 
dosis tinggi

l Meningkatkan citarasa susu kambing, agar lebih menarik untuk dikonsumsi.

Potensi Aplikasi
Berpotensi untuk diproduksi di industri pangan kesehatan, maupun farmasi 
sebagai suplemen terapi Tuberkulosis.

Inovator
Nama  :  Ria Putri Rahmadani; Roseno; Dewi Elfrida; Een Nuraeni; Irma 

Isnafia Arief
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Aplikasi Yoghurt dan Koumiss Susu Kambing Probiotik
dengan Penambahan Ekstrak Kelopak Bunga Rosella
(Hibiscus Sabdariffa) sebagai Pangan Terapis bagi Penderita
Tuberkulosis Paru

Terapis
Berkoumiss

untuk
Tuberkulosis

Koumiss
Formula for

Tuberculosis

Koumiss, susu kuda yang difermentasi dari Rusia dikenal sebagai minuman
terapis penyakit Tuberkulosis(TB), karena dapat menghambat pertumbuhan
bakteri pathogen Mycobacterium tuberculosis. Rosella (Hibiscus sabdariffa L),
juga menunjukkan manfaat untuk pengobatan beberapa penyakit termasuk TB.
Kombinasi keduanya mengefektifkan pengobatan TB karena dapat merangsang
imunitas, sekalipun tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan TB
secara medis.

Koumiss pada inovasi ini terbuat dari susu kambing menggantikan susu kuda,
dan ternyata memberikan khasiat yang tidak berbeda. Formula Koumiss dan
Rosella ini juga memiliki aktifitas antioksidan, sehingga dapat ditawarkan secara
luas sebagai pangan kesehatan yang aman, serta praktis dalam 
pengkonsumsian.

Koumiss from fermented mare's milk, known in Russia as a treatment against
tuberculosis(TB). Koumiss has benefit as health food because it inhibits the
growth of pathogenic bacteria including Mycobacterium Tuberculosis.

Koumiss youghurt combined with extracts of Rosella (Hibiscus sabdariffa L) can
be given to TB patients as food supplement to improve the body immune system,
that in turn will support TB therapy. Due to limited supply of mare's milk, it is
replaced with goat milk without any loss of efficacy. Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Inovasi prospektif di era global ini perlu mengedepankan kearifan-kearifan lokal
dari berbagai belahan dunia untuk maksud dan tujuan serupa agar menjadi global.
Inovasi mempertemukan Koumiss dari Russia dengan herbal Rosella dari
Indonesia, untuk secara bersama memerangi TB yang menjadi masalah kesehatan
di mana-mana.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah susu kambing sebagai pangan kesehatan dengan

adanya penambahan Rosella (Hibiscus sabdariffa L)
l Produk pangan terapis pendamping dalam pengobatan TB, untuk menjaga

keseimbangan mikroflora usus pada pasien TB yang mengkonsumsi antibiotik
dosis tinggi

l Meningkatkan citarasa susu kambing, agar lebih menarik untuk dikonsumsi.

Potensi Aplikasi
Berpotensi untuk diproduksi di industri pangan kesehatan, maupun farmasi
sebagai suplemen terapi Tuberkulosis.

Inovator
Nama :  Ria Putri Rahmadani; Roseno; Dewi Elfrida; Een Nuraeni; Irma

Isnafia Arief
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Aplikasi Yoghurt dan Koumiss Susu Kambing Probiotik 
dengan Penambahan Ekstrak Kelopak Bunga Rosella 
(Hibiscus Sabdariffa) sebagai Pangan Terapis bagi Penderita 
Tuberkulosis Paru

Terapis 
Berkoumiss 

untuk 
Tuberkulosis

Koumiss 
Formula for 

Tuberculosis 

Koumiss, susu kuda yang difermentasi dari Rusia dikenal sebagai minuman 
terapis penyakit Tuberkulosis(TB), karena dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri pathogen Mycobacterium tuberculosis. Rosella (Hibiscus sabdariffa L), 
juga menunjukkan manfaat untuk pengobatan beberapa penyakit termasuk TB. 
Kombinasi keduanya mengefektifkan pengobatan TB karena dapat merangsang 
imunitas, sekalipun tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan TB 
secara medis.

Koumiss pada inovasi ini terbuat dari susu kambing menggantikan susu kuda, 
dan ternyata memberikan khasiat yang tidak berbeda. Formula Koumiss dan 
Rosella ini juga memiliki aktifitas antioksidan, sehingga dapat ditawarkan secara 
luas sebagai pangan kesehatan yang aman, serta praktis dalam 
pengkonsumsian.

Koumiss from fermented mare's milk, known in Russia as a treatment against 
tuberculosis(TB). Koumiss has benefit as health food because it inhibits the 
growth of pathogenic bacteria including Mycobacterium Tuberculosis.

Koumiss youghurt combined with extracts of Rosella (Hibiscus sabdariffa L) can 
be given to TB patients as food supplement to improve the body immune system, 
that in turn will support TB therapy. Due to limited supply of mare's milk, it is 
replaced with goat milk without any loss of efficacy.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
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Perspektif
Dengan inovasi kita berpeluang untuk mensubstitusi berbagai bahan industri
bernilai tinggi yang diimpor, bahkan dengan spesifikasi yang lebih unggul, dan
bahkan dapat dipastikan kehalalan sumber bahan bakunya.

Keunggulan Inovasi
• Memanfaatkan limbah industri pengolahan ikan tuna yang tersedia melimpah

dan murah.
• Proses pengolahan lebih cepat dan sederhana.
• Menghasilkan kolagen bioaktif dengan spesifikasi yang lebih unggul.
• Lebih terjamin kehalalannya dibanding dengan kolagen impor yang umumnya

dibuat dari bahan baku babi atau sapi.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini sangat memungkinkan dikembangkan pada skala industri untuk menyerap limbah kulit
ikan tuna, yang saat ini belum dilakukan. Saat ini pemenuhan produk kolagen dan kolagen aktif
sebagian besar masih berasal dari sumber impor, sehingga aplikasi inovasi ini dapat mengurangi
ketergantungan industri kita dari bahan impor, bahkan menjadi produkk ekspor.

Inovator
Nama : Dr. Mala Nurilmala, S.Pi, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Inovator
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Kehebatan Jahe 
Merah “Nano” 
The Great 
“Nano” Red 
Ginger

Nanostructured Lipid Carrier Ekstrak Jahe Merah 
sebagai Anti-Toksoplasma

Inovasi penelitian ini adalah komposisi formulasi Nanostructured Lipid 
Carrier (NLc) dengan ekstrak jahe merah (Zingiber officinale Rosce var. 
Rubrum) dengan konsentrasi lebih dari 1% dan effisiensi penjerapan 98,68% 
menggunakan metode High Pressure Homogenizer. Bentuk NLc diharapkan 
dapat meningkatkan penetrasi ke dalam sel-sel jaringan dan mencapai sel 
target yaitu sel takhizoit sehingga efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan 
hanya menggunakan ekstrak. Sediaan yang dihasilkan memiliki stabilitas 
yang baik, dan potensinya telah teruji efektif sebagai anti-toksoplasma 
secara pra-klinis.

This innovation is about the formulation of Nanostructured Lipid Carrier 
(NLc) with red ginger extract, with a concentration of more than 1% and 
at 98.68% absorption efficiency, by using High Pressure Homogenizer at 
450 bars. NLc is expected to increase penetration into tissue cells and reach 
the target cells, i.e. takhizoit cells, so that their effectiveness is higher 
than using extracts only. The resulting formulae has good stability, and its 
potential has been pre-clinically tested as an effective anti-toxoplasma. 
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Perspektif
Klaim obat herbal mujarab bagi asam urat memang sangat banyak. Namun dari 
sekian banyak formula yang disarankan, ada beberapa yang teruji secara ilmiah, 
sehingga berpotensi menggantikan obat-obatan kimia sintetik yang umumnya 
mempunyai efek samping dalam pemakaian jangka panjang.

Keunggulan Inovasi
l Seledri tersedia melimpah, menjamin kontinuitas pasokan
l Terbukti berkhasiat melebihi obat anti gout standar Allopurinol
l Teruji aman dikonsumsi, uji toksisitas akut sampai dosis 32 g/Kg berat badan 

tidak menyebabkan kematian hewan coba

Potensi Aplikasi
Inovasi dapat diaplikasikan di industri farmasi, dan secara khusus menunjang 
prakarsa “Saintifikasi Jamu” pemerintah.

Inovator
Nama  : Dyah Iswantini Pradono; Min Rahminiwati; Latifah K Darusman; 

Dian Izzah; Trivadila; Aulia Andi; Waras Nurcholis
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Anti Gout Berbasis Seledri yang Teruji Secara
Preklinik dan Aman Dikonsumsi

Sendi Sehat
Berkat Seledri
Healthy Joint

Thanks to Celery
Gout adalah kondisi arthritis (inflamasi pada sendi) yang dicirikan oleh
tingginya kadar asam urat dalam darah untuk waktu yang lama.

Formula anti gout berbasis seledri memiliki khasiat sebagai penurun kadar
asam urat dengan cara menghambat aktifitas enzim xantin oksidase secara
in vivo. Formula sederhana dan murah ini terbukti menghasilkan khasiat
melebihi Allopurinol, obat standar yang umum diresepkan untuk gout, dan
sering menyebabkan ketergantungan.

Formula telah teruji aman, dari uji toksisitas akutnya sampai dosis 32 g/Kg
badan, formula tidak menyebabkan kematian hewan coba.

Gout is a condition of arthritis (inflammation of the joints) characterized by
high levels of uric acid in the blood. Anti gout formula based on celery is
proven effective in lowering uric acid level by inhibiting xanthine oxidase
activities.

This simple celery formula can be made through a simple and in expensive
process,  proven as safe, and yet reduce uric acid more effectively than
Allopurinol, known as the standard drug of choice for gout.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Klaim obat herbal mujarab bagi asam urat memang sangat banyak. Namun dari
sekian banyak formula yang disarankan, ada beberapa yang teruji secara ilmiah,
sehingga berpotensi menggantikan obat-obatan kimia sintetik yang umumnya
mempunyai efek samping dalam pemakaian jangka panjang.
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l Teruji aman dikonsumsi, uji toksisitas akut sampai dosis 32 g/Kg berat badan
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Potensi Aplikasi
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Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono; Min Rahminiwati; Latifah K Darusman;

Dian Izzah; Trivadila; Aulia Andi; Waras Nurcholis
Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN
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Thanks to Celery 
Gout adalah kondisi arthritis (inflamasi pada sendi) yang dicirikan oleh 
tingginya kadar asam urat dalam darah untuk waktu yang lama.

Formula anti gout berbasis seledri memiliki khasiat sebagai penurun kadar 
asam urat dengan cara menghambat aktifitas enzim xantin oksidase secara 
in vivo. Formula sederhana dan murah ini terbukti menghasilkan khasiat 
melebihi Allopurinol, obat standar yang umum diresepkan untuk gout, dan 
sering menyebabkan ketergantungan.

Formula telah teruji aman, dari uji toksisitas akutnya sampai dosis 32 g/Kg 
badan, formula tidak menyebabkan kematian hewan coba.

Gout is a condition of arthritis (inflammation of the joints) characterized by 
high levels of uric acid in the blood. Anti gout formula based on celery is 
proven effective in lowering uric acid level by inhibiting xanthine oxidase 
activities.

This simple celery formula can be made through a simple and in expensive 
process, proven as safe, and yet reduce uric acid more effectively than 
Allopurinol, known as the standard drug of choice for gout.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Teknologi nano dapat membantu aplikasi produk obat herbal yang kita pilih
karena diyakini aman; untuk meningkatkan kemanjuran obat, sehingga
diperoleh sediaan obat yang aman dan manjur.  

Keunggulan Inovasi
• Bentuk NLc meningkatkan effisiensi penyerapan mencapai

98,68%,  sehingga penetrasi ke sel target takhizoit lebih efektif.  
• Telah teruji efektif sebagai anti-toksoplasma secara preklinis.
• Teknologi nanopartikel dalam bentuk NLc, dapat diaplikasikan dalam

formulasi obat herbal lainnya; untuk meningkatkan efektivitas obat,
menurunkan dosis, dan  pada akhirnya mengurangi biaya bahan aktif.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi untuk mendukung upaya meningkatkan kesehatan khususnya penyakit parasit
yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii.  Pengembangan teknologi nanopartikel dalam formulasi ob
at herbal ini dapat diaplikasikan bagi pengembangan obat herbal lainnya dalam rangka meningkatkan
kemanjuran obat, dan menurunkan ongkos produksi karena dapat mengurangi pemakaian senyawa
murnizataktifnya.

Inovator
Nama : Siti Sa’diah, S.Si., M.Si
Status Paten : P00201810635
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Cangkang
Selamatkan
Tulang
Eggshell Saves
our Bones

Nano Hidroksiapatit sebagai Material Implan Tulang
dan Gigi dari Cangkang Telur Bebek

Inovasi ini menawarkan hidroksiapatit nano dari limbah cangkang
telur bebek. Jika dibandingkan dengan teknik produksi lain seperti 
teknik presipitasi, sol gel, atau hydrothermal, teknik produksi dengan
iradiasi gelombang mikro yang dipakai menghasilkan serbuk hidroksiapatit
nano dengan lebih cepat, lebih murah, kemurnian / homogenitas yang lebih
tinggi; serta karakter fisik dan kimia yang paling menyerupai karakteristik
fisik dan kimia tulang dan gigi manusia. 

This innovation offers nano hydroxyapatite from duck eggshell waste.
When compared with other production techniques such as precipitation,
sol gel, or hydrothermal techniques, the production with microwave
irradiation technique produces nano hydroxyapatite faster and cheaper,
with higher purity and homogeneity. Moreover, the physical and chemical
characteristics of the product resulted are most closely resemble the
physical and chemical characteristics of human bones and teeth.
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Perspektif
Temulawak merupakan herbal asli Indonesia yang tersedia secara melimpah. 
Inovasi ini dapat meningkatkan secara drastis efektifitas kurkuminoid temulawak, 
mendongkrak nilai tambah dan berbagai pemanfaatan temulawak, dan suatu 
ketika menjadikannya sebagai “gingseng”nya Indonesia.

Keunggulan Inovasi
l Inovasi baru, belum ada paten nanokurkuminoid yang menggunakan bahan 

baku temulawak
l Nanokurkuminoid meningkatkan kemampuan loading obat, bioavabilitas, 

serta kestabilan senyawa kurkuminoid
l Meningkatkan prospek sediaan yang berasal dari tanaman temulawak.

Potensi Aplikasi
Nanokurkuminoid khususnya berpotensi diaplikasikan bagi industri 
kesehatan/obat-obatan.

Inovator
Nama  :  Laksmi Ambarsari; Latifah K Darusman; Waras Nurcholis; Min 

Rahminiwati; Eka Intan Kumala Putri; Lina Sulimin; Edy 
Djauhari PK; Rudi Heryanto

Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Produksi Nanokurkuminoid dan Khasiatnya
sebagai Antioksidan, Antiinflamasi dan Anti
bakteri

Cepat
Berkhasiat

Stabil nan Alami
Rapid

Efficacious
Stable and All

Natural

Kurkuminoid adalah salah satu zat aktif yang terkandung dalam temulawak,
yang telah terbukti memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, Sayangnya
hingga saat ini penggunaannya masih terbatas pada senyawa murni,
padahal kurkuminoid memiliki daya serap oleh tubuh yang rendah.

Untuk meningkatkan bioavabilitas kurkuminoid agar memberikan efek
kesehatan yang lebih tinggi sekaligus menurunkan dosis medisnya,
dikembangkanlah Nanokurkuminoid yaitu kurkuminoid dalam bentuk
nanopartikel tersalut lemak padat. Nanokurkuminoid teruji meningkatkan
kemampuan loading obat, bioavailabilitas serta kestabilan kurkuminoid.

There is definitely no shortage of scientific evidence to show that
curcuminoid holds incredible therapeutic value. Unfortunately in its original
compound, curcuminoid has poor solubility and hence bioavailability.

Curcuminoid in lipid coated nanoparticle form, called Nanocurcuminoid is
proven to have improved drug loading, higher bioavailability, and better
stability.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
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compound, curcuminoid has poor solubility and hence bioavailability.
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proven to have improved drug loading, higher bioavailability, and better 
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Dalam berinovasi, kita perlu secara “simultan” mencari berbagai peluang
untuk menciptakan nilai tambah di sisi input, di sisi proses, dan juga di sisi
outputnya. 

Keunggulan Inovasi
• Inovasi ini memperbaiki proses produksi hidroksiapatit nano yang sudah ada.
• Dapat mempersingkat waktu produksi dan menghasilkan hidroksiapatit nano

dengan spesifikasi lebih unggul.
• Memanfaatkan limbah cangkang telur, sebagai bahan baku yang murah, juga

membantu mengurangi pencemaran lingkungan.

Potensi Aplikasi
Aplikasi utama hidroksiapatit nano adalah sebagai material implan tulang dan gigi, namun dapat
dikembangkan juga sebagai aditif atau suplemen untuk berbagai produk konsumen seperti pasta gigi,
obat pencuci mulut, atau multivitamin untuk kesehatan tulang, sendi, dan gigi.  

Inovator
Nama : Dr. Yessie Widya Sari, M.Si
Status Paten : P00201707306
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Inovator
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Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Proposal Manis 
dari Propolis
Sweet 
Proposal from 
Propolis

Permen Propolis (Trigona spp) untuk Kesehatan Mulut

Permen propolis dalam sediaan permen jelly diformulasikan untuk 
melarutkan zat aktifnya secara perlahan-lahan, guna menghambat 
pertumbuhan bakteri dalam rongga mulut. Sediaan dalam bentuk permen 
berfungsi menetralkan rasa pahit dan bau menyengat propolis, selain 
memudahkan bagi konsumen untuk menggunakan dan menyimpannya. 
Sekalipun dalam uji hedonik dirasakan after-taste yang agak kuat, namun 
secara umum rasa permen propolis cukup disukai.

Propolis candy in jelly candy preparations is designed to release its active 
ingredients slowly, to inhibit the growth of bacteria in the mouth. Candy 
can also help to neutralize the bitter taste and pungent odor of propolis, 
aside to making it easier for consumers to use and store it. Eventhough 
the hedonic test expresses a rather strong after-taste, the overall taste of 
candy is quite acceptable.
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Perspektif
Krim pemutih berbahan kimia sintetik disukai sekaligus ditakuti, namun tetap di 
pakai karena harapan mendapatkan kulit putih bersih yang cantik. Tawaran 
alternatif mendapatkan kulit putih menawan tapi aman bagi kesehatan, niscaya 
akan merebut perhatian.

Keunggulan Inovasi
l Inovasi didukung pengujian secara ilmiah
l Bahan baku kulit Bakau (Rhizopora apiculata) tersedia melimpah di Indonesia
l Alternatif solusi pemutih kulit alami yang aman dan alami, khususnya di 

kawasan tropis yang selalu terpapar sinar matahari.

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetika, khususnya industri kosmetik untuk 
perawatan kulit (skincare/bodycare).

Inovator
Nama  :  Latifah K. Darusman; Irmanida Batubara; Edy Djauhari; Min 

Rahminiwati; Tohru Mitsunaga; Hideo Ohashi
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Formula Pemutih Kulit Berbasis Ekstrak
Bakau

Cantik Putih
Bersih dari

Pesisir
Littoral Lily-

White Beauty
Krim pemutih kulit merupakan sediaan kosmetik yang diaplikasikan dengan
tujuan mencerahkan warna kulit. Bahan aktif yang biasanya menjadi
komposisi pemutih kulit umumnya adalah senyawa kimia sintetik yang
memerlukan pengawasan ketat dalam penggunaannya.

Ekstrasi metanol pada kulit kayu Tanaman Bakau (Rhizopora apiculata)
menghasilkan senyawa isoflavon yang memiliki aktivitas penghambat kerja
enzim tirosinase, pembentuk pigmen gelap saat kulit terpapar sinar
matahari. Dengan demikian, produk ekstrasi ini dapat dipakai sebagai krim
pemutih yang alami, dan juga memiliki aktifitas antioksidan yang baik untuk
perawatan kulit.

Skin whitening cream has gotten somewhat of a bad reputation. People are
either wary of the severity or harshness of the chemicals used in whitening
creams.

Methanol extraction of mangrove (Rhizopora apiculata) bark, produce
isoflavones, that inhibits the activity of tyrocinase, an enzyme that helps in
suntanning of skin. Therefore, this natural extracts of mangrove can be used
to make a safer skin whitening cream. Mangrove extract also contains
natural antioxidant, good ingredients for skincare. Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
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Inovator
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Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN
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isoflavones, that inhibits the activity of tyrocinase, an enzyme that helps in 
suntanning of skin. Therefore, this natural extracts of mangrove can be used 
to make a safer skin whitening cream. Mangrove extract also contains 
natural antioxidant, good ingredients for skincare.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Permen jelly populer dan digemari semua golongan usia dari anak-anak hingga
dewasa; sehingga cocok digunakan sebagai “carrier” untuk mengobati mulut
semua golongan usia juga.

Keunggulan Inovasi
• Sediaan propolis dalam permen jelly dapat menetralisir rasa propolis yang

pahit dan bau menyengat, sehingga nyaman dikonsumsi.
• Kandungan flavonoid yang berfungsi antibakteri, antiviral, antiinflamasi,

antialergi, antimutagenik, antitrombotik, dan aktivitas vasodilatasi sekaligus.
• Sediaan dalam bentuk permen jelly menjadikannya mudah dalam pemakaian

dan penyimpanannya.

Potensi Aplikasi
Permen propolis diformulasikan sebagai permen untuk menjaga kesehatan mulut. Namun dengan
kandungan flavonoidnya yang tinggi, produk ini dapat dikembangkan menjadi produk obat
berkhasiat antibakteri, antiviral, antiinflamasi, antialergi, antimutagenik, antitrombotik, serta
aktivitas vasodilatasi; dengan cara meningkatkan dosis propolisnya.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

03

Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia

244

Antiemesis
Berbasis
Propolis
Propolis-based
Antiemesis

Antiemesis dari Propolis Lebah Lokal Indonesia

Inovasi ini menggunakan ekstraksi air dan teknik ultrasonikasi untuk
mendapatkan ekstrak propolis, yang digunakan sebagai obat anti muntah
(antiemesis). Propolis yang dihasilkan dengan ekstraksi air memiliki aktivitas
antiemesis lebih tinggi dibandingkan dengan ekstraksi dengan etanol
yang selama ini digunakan dalam ekstraksi propolis. Selain itu ekstraksi
propolis dengan air dan ultrasonikasi menghasilkan rendemen yang lebih
tinggi dan biaya yang lebih rendah, selain juga lebih ramah lingkungan.

This innovation uses water extraction and ultrasonification techniques
to obtain propolis extracts, which is used as an antiemetic drug.
Propolis extracts produced through this water extraction has a higher
antiemetic activity compared to those using ethanol, which has been
commonly used in propolis extractions. Besides, propolis extraction with
water and ultrasonification results in higher yields and lower costs, as well
as more environmentally friendly.
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Perspektif
Indonesia adalah satu dari dua pemasok minyak sereh wangi terbesar di dunia, 
yang jika berhasil untuk mengolahnya sendiri menjadi citronellal, citronellol dan 
geraniol, berpeluang menjadi salah satu “pengharum” dunia yang terkemuka, 
bukan hanya wanginya, tetapi juga manfaat ekonominya.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku minyak sereh wangi tersedia cukup melimpah dari komoditas 

ekspor yang ada
l Berpeluang menjadi produsen kelas dunia, karena menguasai sumber bahan 

bakunya
l Membantu mempertahankan harga komoditas minyak sereh wangi, sebagai 

komoditas ekspor andalan Indonesia.

Potensi Aplikasi
Citronellal, citronellol dan geraniol telah secara luas digunakan di berbagai industri 
kosmetik, pangan dan flavour di seluruh dunia.

Inovator
Nama  : Meika Syahbana Rusli; Ani Suryani; Retno Sri Endah Lestari
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Rekayasa Proses Isolasi Sitronelal, Sitronelol dan Geraniol
dari Minyak Sereh Wangi dan Aplikasinya dalam 
Pembuatan Produk Pangan, Kosmetik dan Obat-obatan

Tiga Anak dari
Citronella

Three Children
of Citronella

Minyak sereh wangi banyak diproduksi di Indonesia dan sebagian besar
diekspor sebagai minyak atsiri kasar. Padahal minyak sereh wangi
mengandung bahan kimia untuk industri parfum, kosmetik dan farmasi
yang bernilai tinggi yaitu citronellal, citronellol dan geraniol.

Inovasi ini adalah untuk mengembangkan proses pengolahan untuk
menghasilkan ketiga bahan tersebut di atas dari minyak sereh wangi kasar,
dengan kombinasi proses distilasi fraksinasi vakum dan distilasi molekuler.
Proses yang dikembangkan telah memenuhi standar SNI 066-3953-1995.
Rendemen produk tertinggi yang bisa didapatkan adalah 32,77%.

Indonesia is one of Citronella Oil main producers in the world yet export it
mainly as crude essential oils only. This oil can be further processed into high
valued perfumery chemicals known as the citronellal, citronellol and
geraniol. Those are used by perfumery, cosmetic and flavouring industries
throughout the world.

The process developed in this innovation can produce those three perfumery
chemicals.through a combination of vacuum fractionation and molecular
distillations technologies. At the laboratory scale, the process maximum
yield is 32,77% and has met SNI 066-3953-1995 standard. Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Indonesia adalah satu dari dua pemasok minyak sereh wangi terbesar di dunia,
yang jika berhasil untuk mengolahnya sendiri menjadi citronellal, citronellol dan
geraniol, berpeluang menjadi salah satu “pengharum” dunia yang terkemuka,
bukan hanya wanginya, tetapi juga manfaat ekonominya.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku minyak sereh wangi tersedia cukup melimpah dari komoditas

ekspor yang ada
l Berpeluang menjadi produsen kelas dunia, karena menguasai sumber bahan

bakunya
l Membantu mempertahankan harga komoditas minyak sereh wangi, sebagai

komoditas ekspor andalan Indonesia.

Potensi Aplikasi
Citronellal, citronellol dan geraniol telah secara luas digunakan di berbagai industri
kosmetik, pangan dan flavour di seluruh dunia.

Inovator
Nama : Meika Syahbana Rusli; Ani Suryani; Retno Sri Endah Lestari
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Rekayasa Proses Isolasi Sitronelal, Sitronelol dan Geraniol 
dari Minyak Sereh Wangi dan Aplikasinya dalam 
Pembuatan Produk Pangan, Kosmetik dan Obat-obatan

Tiga Anak dari 
Citronella

Three Children 
of Citronella 

Minyak sereh wangi banyak diproduksi di Indonesia dan sebagian besar 
diekspor sebagai minyak atsiri kasar. Padahal minyak sereh wangi 
mengandung bahan kimia untuk industri parfum, kosmetik dan farmasi 
yang bernilai tinggi yaitu citronellal, citronellol dan geraniol.

Inovasi ini adalah untuk mengembangkan proses pengolahan untuk 
menghasilkan ketiga bahan tersebut di atas dari minyak sereh wangi kasar, 
dengan kombinasi proses distilasi fraksinasi vakum dan distilasi molekuler. 
Proses yang dikembangkan telah memenuhi standar SNI 066-3953-1995. 
Rendemen produk tertinggi yang bisa didapatkan adalah 32,77%.

Indonesia is one of Citronella Oil main producers in the world yet export it 
mainly as crude essential oils only. This oil can be further processed into high 
valued perfumery chemicals known as the citronellal, citronellol and 
geraniol. Those are used by perfumery, cosmetic and flavouring industries 
throughout the world.

The process developed in this innovation can produce those three perfumery 
chemicals.through a combination of vacuum fractionation and molecular 
distillations technologies. At the laboratory scale, the process maximum 
yield is 32,77% and has met SNI 066-3953-1995 standard.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.
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best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Teknologi proses secara fisika secara berangsur mengambil alih berbagai
teknologi proses yang saat ini dilakukan berbasis proses kimia; baik karena alasan
efisiensi proses, atau kualitas hasilnya, maupun keramahannya bagi lingkungan.  

Keunggulan Inovasi
• Inovasi proses dengan menggunakan air sebagai pelarut dalam proses

ekstraksi terbukti lebih ekonomis dan lebih ramah lingkungan.
• Ekstrak propolis yang dihasilkan memiliki aktivitas antiemesis yang lebih

tinggi dibandingkan dengan ekstraksi dengan etanol.
• Ekstrak propolis yang dihasilkan juga memiliki rentang keamanan yang lebih

lebar dibandingkan ekstraksi dengan etanol.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi untuk meningkatkan kinerja proses ekstraksi propolis secara umum, namun
juga terbukti dapat meningkatkan kualitas hasil ekstraksi propolis dengan tingkat aktivitas antiemesis
yang lebih tinggi dan rentang keamanan pemakaian yang lebih lebar.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Koalisi
Sagu-Tempe
Melawan Gula
Tempe
Coalition
Against Sugar

Penstabil Glukosa Darah dari Sagu dan Tempe

Inovasi ini mengembangkan produk makanan selingan
(snacks) berbasis bahan pangan lokal, pati sagu (Metroxylon sp.) dan
tempe; sebagai alternatif makanan selingan fungsional untuk menstabilkan
glukosa darah. Kandungan serat yang tinggi pada produk ini juga membantu
menstabilkan glukosa darah, serta mencegah hiperglikemia. Ketiga
produk snacks yang dikembangkan dari bahan makanan ini, yaitu: pudding,
muffin, dan cookies; masing-masing diolah dengan direbus, dikukus, atau
dipanggang; sehingga memberikan variasi pilihan dan cita-rasa, yang
seluruhnya aman dikonsumsi bagi penderita

This innovation develops snack foods based on local food ingredients, sago
starch (Metroxylon sp.) and tempeh; as an alternative functional functional
snack to stabilize blood glucose. The high fiber content of this product
also helps stabilize blood glucose, and prevent hyperglycemia. The three
snack products developed from these foodstuffs are pudding, muffins and
cookies; boiled, steamed, or roasted; thus providing a variety of choices
and tastes, which are entirely safe for people with diabetes.
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Perspektif
Indonesia yang wilayah terbesarnya adalah laut,  memiliki potensi sumber daya 
laut terkaya di dunia dan kebanyakan belum tergali. Prospek membuat obat 
malaria berbasis timun laut mungkin hanyalah kejutan kecil di kalangan peneliti, 
tapi bisa merupakan ujung dari gunung es raksasa potensi kekayaan laut Nusantara.

Keunggulan Inovasi
l Proses pembuatan obat malaria dari ekstrak teripang keling hanya 

memerlukan teknologi sederhana
l Bahan baku teripang keling tersedia melimpah, dan saat ini harganya sangat 

murah
l Ekstrak teripang memiliki kandungan bioaktif dengan berbagai manfaat 

kesehatan tambahan, termasuk aprodiasiaka, obat asma, anti bakteri dan 
antioksidan

Potensi Aplikasi
Aplikasi teripang sebagai obat malaria dapat dilakukan dengan konsumsi langsung, 
atau diolah menjadi sediaan obat, sehingga dapat di manfaatkan oleh industri 
farmasi, industri jamu atau industri makanan kesehatan.

Inovator
Nama  : Kustiariyah Tarman; Rita Marleta Dewi; Abdul Basir; Meydia
Status Paten  :  TIDAK INGIN DIPATENKAN

Antimalaria Alami dari Timun Laut
(Holothuria atra)

Atra, si Anti
Malaria

Atra, Against
Malaria

Malaria adalah salah satu penyakit endemik di kebanyakan negara tropis.
Berbagai upaya menemukan obat malaria yang baru dilakukan dengan
mengeksplorasi senyawa bioaktif dari bahan alam. Sampai saat ini, 25% dari
obat-obat malaria modern berasal dari bahan aktif, yang dikembangkan dari
tanaman.

Uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak teripang atau timun laut
mengandung senyawa alkaloid, steroid, saponin, dan asam amino.
Pengujian secara in-vitro dengan parasit malaria yang telah 
dikembangbiakkan, menunjukkan bahwa teripang keling (Holothuria atra)
dapat digunakan sebagai obat malaria karena kemampuannya 
menghambat pertumbuhan parasit Plasmodium falciparum.

Malaria is an endemic disease in tropical countries, which has taken many
tolls. Countinuous efforts have been done to discover new antimalarial
bioactive compounds from various natural materials.

This innovation is exploring the use of extracts of sea cucumber (Holothuria
atra) as antimalarial drug, because of its activities in inhibiting the growth of
Plasmodium falsifarum parasites. Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
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Inovator
Nama : Kustiariyah Tarman; Rita Marleta Dewi; Abdul Basir; Meydia
Status Paten :  TIDAK INGIN DIPATENKAN
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(Holothuria atra)

Atra, si Anti 
Malaria

Atra, Against 
Malaria 

Malaria adalah salah satu penyakit endemik di kebanyakan negara tropis. 
Berbagai upaya menemukan obat malaria yang baru dilakukan dengan 
mengeksplorasi senyawa bioaktif dari bahan alam. Sampai saat ini, 25% dari 
obat-obat malaria modern berasal dari bahan aktif, yang dikembangkan dari 
tanaman.

Uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak teripang atau timun laut 
mengandung senyawa alkaloid, steroid, saponin, dan asam amino. 
Pengujian secara in-vitro dengan parasit malaria yang telah 
dikembangbiakkan, menunjukkan bahwa teripang keling (Holothuria atra) 
dapat digunakan sebagai obat malaria karena kemampuannya 
menghambat pertumbuhan parasit Plasmodium falciparum.

Malaria is an endemic disease in tropical countries, which has taken many 
tolls. Countinuous efforts have been done to discover new antimalarial 
bioactive compounds from various natural materials.

This innovation is exploring the use of extracts of sea cucumber (Holothuria 
atra) as antimalarial drug, because of its activities in inhibiting the growth of 
Plasmodium falsifarum parasites.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Sekalipun suatu makanan telah teruji menyehatkan secara
ilmiah; respons organoleptik yaitu bagaimana panca indera kita bereaksi; suka 
dan mau mengkonsumsinya atau tidak, adalah merupakan ujian yang sebenarnya. 

Keunggulan Inovasi
• Bahan pangan yang digunakan merupakan bahan pangan lokal dan umum.
• Sumber bahan pangan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau.
• Dapat diolah dengan berbagai cara berbeda, untuk memberikan variasi

pilihan dan cita-rasa, yang seluruhnya aman dikonsumsi bagi penderita
diabetes.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi dikembangkan lebioh lanjut sebagai produk tepung instan untuk
membuat pudding, muffin atau cookies yang praktis, serta umur simpan yang lebih panjang.

Inovator
Nama : Prof. Ir. Ahmad Sulaeman, MS
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Sumsum Sapi 
Anti Kerdil
Beef Marrow 
to Prevent 
Stunting

Susu dengan Penambahan Mikrokapsul Sumsum Tulang 
Sapi Lokal untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan 
Perkembangan Janin Selama Kehamilan

Inovasi ini mengolah sumsum tulang Sapi Bali (Bos javanicus) menjadi 
bentuk bubuk mikrokapsul, yang ditambahkan ke susu suplemen bagi ibu 
hamil untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan janin 
selama di dalam kandungan. Hasil penelitian secara in-vivo menunjukkan 
bahwa sumsum tulang sapi berpotensi mendukung pertumbuhan janin 
selama dalam kandungan; terbukti dari pertumbuhan berat badan, 
panjang badan, serta ukuran organ janin yang optimal, pada riset nutrisi 
yang dilakukan menggunakan tikus Sprague Dawley. 

This innovation processes the bone marrow of Bali Cows (Bos javanicus) 
into a form of microcapsule powder, which is added to supplement milk 
for expectant mothers to support the growth and development of the 
fetus. The results of in-vivo studies indicate that cow’s bone marrow has 
the potential to support fetal growth during pregnancy; as evidenced by 
optimal growth in body weight, body length, and size of the fetal organs, in 
nutritional research conducted using Sprague Dawley mice.
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Perspektif
Minyak goreng sebenarnya berasal dari Red Palm Oil (RPO) yang disaring, 
dijernihkan dan dinetralkan dari aroma yang tidak kita inginkan. Ternyata 
kemudian, kita kehilangan manfaat alami yang dikandungnya. Yang kita inginkan 
seringkali tidak sama dengan yang kita butuhkan, dan sebagian mesti dikembalikan 
ke awal aslinya.

Keunggulan Inovasi
l Fortifikasi karoten setara dengan kandungan vitamin A 45 IU (SNI)
l Fortifikasi karoten dari Red Palm Oil (RPO) pada minyak goreng curah ini, aman 

untuk dikonsumsi

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat digunakan secara luas pada industri minyak goreng.

Inovator
Nama  :  Sri Anna Marliyati; Nuri Andarwulan; Drajat Martianto
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Fortifikasi Karoten dari RPO pada Minyak Goreng
Curah untuk Pencegahan dan Pengentasan Masalah
Kurang Vitamin A

RPO Melawan
KVA

RPO Against
VAD

Kurang Vitamin A (KVA) telah tercatat sebagai masalah kesehatan
masyarakat dan merupakan penyebab utama kebutaan, kesakitan dan
kematian anak usia prasekolah di negara berkembang. Salah satu upaya
untuk mencegah masalah KVA adalah dengan fortifikasi vitamin A ke dalam
makanan atau dengan penambahan karoten.

Di Indonesia, salah satu pangan yang potensial untuk difortifikasi Red Palm
Oil (RPO) adalah minyak goreng curah. Hasil pengujian menunjukkan
penambahan RPO pada minyak goreng curah tidak mengakibatkan
peningkatan bilangan peroksida dan bilangan asam. Sehingga dapat
dikatakan aman konsumsi.

Vitamin A Deficiency (VAD) is the leading cause of preventable blindness in
children and increases the risk of disease and death from severe infections in
developing countries. One of the solution to this VAD problem is by vitamin A
or carotene fortification into staple food materials.

In Indonesia, cooking oil can become staple food of choice to be fortified.
Fortification of cooking oil with RPO does not increase its peroxide and acid
numbers, so it is safe for consumption.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
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Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN
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Vitamin A Deficiency (VAD) is the leading cause of preventable blindness in 
children and increases the risk of disease and death from severe infections in 
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or carotene fortification into staple food materials.

In Indonesia, cooking oil can become staple food of choice to be fortified. 
Fortification of cooking oil with RPO does not increase its peroxide and acid 
numbers, so it is safe for consumption.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

249

Perspektif
Sumsum tulang sapi sejauh ini dianggap sebagai bahan sisa pemotongan daging
sapi yang murah, ternyata dapat ikut membangun generasi masa depan kita
yang lebih baik.

Keunggulan Inovasi
• Susu dengan penambahan mikrokapsul sumsum tulang sapi bali merupakan

inovasi yang belum pernah ada sebelumnya
• Bahan suplemen yang kaya gizi: asam amino, Kalsium, vitamin, asam

amino,asam lemak esensial seperti DHA dan EPA yang murah. 
• Sumsum tulang sapi bebas dari kandungan logam berat dan residu organoklor 

yang berbahaya bagi kesehatan. 
• Teknologi mikroenkapsulasi menjadikan bahan suplemen ini lebih mudah

dikemas dan lebih awet.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini selain ditambahkan pada susu sebagai makanan tambahan bagi ibu hamil, dapat pula
diaplilkasikan pada formula makanan bayi dan anak- anak, atau sebagai suplemen nutrisi untuk
pangan darurat misalnya bagi para korban bencana alam.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Garam Sehat 
dari Rumput 
Laut
Healthy Salt 
from Seaweed

Garam Rumput Laut untuk Sediaan Garam Fungsional 
Bagi Pasien Hipertensi

Garam ini diolah dari rumput laut hijau dan coklat (Sargassum polycystum, 
Padina minor, Turbinaria conoides), dapat menjadi pilihan bagi penderita 
hipertensi maupun normotensi, karena rendah Natrium dan memiliki rasio 
Na:K berkisar antara 12,16 -  61,85% , sehingga sesuai digunakan bagi 
pasien hipertensi dan normotensi. Proses pembuatannya juga sangat 
sederhana, bahan bakunya tersedia melimpah sehingga dapat dilakukan 
oleh industri  berskala UKM.

This salt is processed from green and brown seaweed (Sargassum 
polycystum, Padina minor, Turbinaria conoides). It has Na: K ratio 
ranging from 12.16 to 61.85%, making it suitable for use in patients with 
hypertension and normotension. The manufacturing process is very simple, 
the raw seaweed materials are so abundant, that it can be done by small 
scale or household industries.

112

Biomaterial Logam Besi-Biokeramik untuk Implant 
Biomedis Terserap Tubuh

Implan Aman
Biodegradable
Biodegradable
Safety Implant

Implan komposit besi-biokeramik terserap tubuh merupakan hal baru
dalam bidang biomaterial telah mengganti paradigma anti korosi. Implan
komposit membantu proses persembuhan tulang dan hilang terserap tubuh
setelah terjadi proses persembuhan. Pasien hanya sekali menjalani
pembedahan sehingga menurunkan resiko kematian. Implan komposit
besi-biokeramik memilki sifat biokompatibilitas, osteokonduktifitas, dan
biodegradasi sangat baik yang teruji secara in-vitro dan in-vivo pada hewan
coba. Dengan demikian, implan komposit Fe-biokeramik sangat berpotensi
untuk digunakan sebagai biomaterial implan biomedis dalam bidang
ortopedik.

Iron-Bioceramics composite implant absorbed is a novelty in the field of
biomaterials have changed the paradigm of anti-corrosion. Composite
implant helps the healing of bones and lost absorbed by the body after
healing process. Patients underwent surgery only once Thus lowering the
risk of death. Iron-Bioceramics Composite implants have the properties of
biocompatibility, osteoconductivity, and excellent biodegradability tested in
in-vitro and in-vivo in experimental animals.
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Perspektif
Hal baru telah mengganti paradigm anti korosi. Membantu persembuhan tulang dan 
hilang terserap tubuh setelah persembuhan. Pasien hanya sekali menjalani 
pembedahan sehingga menurunkan resiko kematian.

Keunggulan
Implan ini memiliki tingkat biokompatibilitas, osteokonduktifitas, dan biodegradasi 
yang lebih baik jika dibandingkan dengan produk implan komersial. Implan ini telah 
teruji secara in-vitro dan in-vivo pada hewan domba. Implan mampu menyokong 
persembuhan kerusakan tulang hingga sembuh secara sempurna selanjutnya akan 
hilang dari tubuh oleh proses biodegradasi biologis dan terserap oleh tubuh. Pasien 
cukup hanya sekali dalam menjalani pembedahan pemasangan implan dan tidak perlu 
pembedahan ulang untuk mengangkat implan sehingga resiko kesakitan dan kematian 
dari tindakan bedah dan pembiusan menjadi minimal.

Potensi Aplikasi
Implan komposit Fe-biokeramik terserap oleh tubuh sangat berpotensi untuk 
diaplikasikan sebagai implan biomedis ortopedik pada tulang tengkorak dan tulang 
bagian tubuh lainnya dengan tingkat pembebanan yang tidak berat. Teknologi 
sederhana yang digunakan sangat berpotensi untuk diadopsi oleh pihak industri 
kesehatan untuk dapat diproduksi secara masal. Sangat potensial untuk pemenuhan 
atau subsitusi produk implan nasional yang selama ini masih disuplai dari impor luar 
negeri.

Inovator

Nama : Deni Noviana, Sri Estuningsih,Mokhamad Fakhrul Ulum, Hendra 

Hermawan

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Garam memiliki peran penting bagi tubuh manusia sehingga manusia tidak
dapat terlepas dari konsumsi garam, tapi untuk hidup sehat diperlukan asupan
garam dengan komposisi yang seimbang, yang seringkali tidak langsung tersedia
di alam. 

Keunggulan Inovasi
• Produksi garam rumput laut sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh

industri berskala UKM.
• Bahan  baku (limbah) rumput laut tersedia melimpah.
• Berpotensi menjadi produk fungsional/ specialties yang bernilai tinggi

sehingga berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat.

Potensi Aplikasi
Inovasi saat ini memanfaatkan rumput laut yang telah dikeringkan dengan oven yang digunakan
dapat berbentuk simplisia (serbuk rumput laut) ataupun rumput laut kering. Inovasi dapat terus
dikembangkan ke hulu misalnya dengan pengeringan rumput laut secara alami (matahari), bahkan
menjajagi bahan baku perairan lainnya yang saat ini terbuang percuma atau belum dimanfaatkan.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Nurjanah, MS
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

03

Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Siput Sakti 
Lawan Bakteri 
Magic Snail to 
Fight Bacteria

Antibiotik Alami dari Siput Laut Gonggong 
(Leavistrombus turturella) Asal Bintan Kepulauan Riau

Inovasi ini berhubungan dengan invensi antibiotik alami dari hewan laut 
siput gonggong (Leavistrombus turturella), dimana ditemukan bahwa  siput 
ini kaya akan peptida antimikroba (AMPs) yaitu peptida pendek (peptida 
sederhana) dengan berat molekul rendah (1.4 kDa). Peptida antimikroba 
atau Antimicrobial Peptides (AMPs) merupakan senyawa dengan bobot 
molekul rendah, berupa protein atau peptida pendek yang diproduksi 
oleh sel-sel dan jaringan dalam tubuh makhluk hidup yang dapat berperan 
dalam sistem pertahanan tubuh, mulai dari prokariot, tumbuhan, hewan 
dan manusia. AMPs memiliki aktivitas menghambat atau membunuh 
mikroba, sehingga dapat membantu pada kasus resistensi pada antibiotik.

This innovation refers to the invention of natural antibiotic in Bintan 
gonggong snails (Leavistrombus turturella). It was found that these snails 
are rich in antimicrobial peptides (AMPs) in the form of short peptides (simple 
peptides) with low molecular weight (1.4 kDa). AMPs are compounds with 
low molecular weight, in the form of proteins or short peptides produced 
by cells and tissues in living things that can play a role in the body’s defense 
system, in prokaryotes, plants, animals as well as in humans. AMPs have 
the activity of inhibiting or killing microbes, so that it can help solve the 
problem of resistance to antibiotics.
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Si Manis 'Penjaga Kesehatan Mulut'Si Manis ‘Penjaga
Kesehatan Mulut’

The Sweet  ‘Oral
Health Keeper’

Cajuputs sugar freecandy memiliki aktivitas fisiologis sebagai penjaga
homeostasis mulut. Produk varian baru dari produk cajuputs candy original
dan sudah berhasil dikomersialisasikan. Komposisi permen cajuput mampu
menghambat pertumbuhan Streptococcus mutan penyebab karies gigi dan
menekan viabilitas Candida albicans penyebab infeksi pada luka di rongga
mulut (sariawan) sehingga berpotensi sebagai pangan fungsional pelega
tenggorokan (sucrose candy) dan oral health care (non sucrose candy).

Cajuputs sugar free candy has a physiological activity as a mouth keeper
homeostasis, the new variant products of the original cajuputs candy
andsuccessfully commercialized. Cajuput candy composition able to inhibit
the growth of Streptococcus mutants causes caries and press the the
viability of Candida albicans causes mouth sores infection so that potential
as a functional food oral health care (non-sucrose candy) and lozenges
(sucrose candy).
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Perspektif
Meningkatkan upaya pemanfaatan minyak atsiri khas Indonesia dan 
pengembangan produk pangan sehat. Produk enak dikonsumsi, sehat dan tidak 
merusak homeostasis mikroba mulut

Keunggulan
Teknik pembuatan dari inovasi ini mudah dan murah.Produk tahan lama dan dapat 
didistribusikan dengan jangkauan luas.Pangan fungsional yang memiliki potensi 
sebagai oral health care. Produk berbentuk sucrose candy (regular candy) dan non 
sucrose candy (sugar free candy) sehingga berdaya jual luas, termasuk penderita 
diabetes.Belum ada kompetitor produk sejenis dalam bentuk hard candy dengan 
memanfaatkan aktivitas fisiologis dari minyak kayu putih & peppermint.

Potensi Aplikasi
Industri pangan, farmasi atau “daily care products”. Institusi penelitian dan 
pengembangan produk terutama dalam hal konsep pengembangan produk 
pangan, kesehatan dan “daily care products” (produk perawatan kebersihan tubuh 
dan kecantikan)

Inovator
Nama : C. Hanny Wijaya, Azizati Fiekie, Idham Fitriadi Nurramdhan, Boy 

M. Bachtiar, Frendy Ahmad Afandi, Susi Indariani, Winny Iftari, 
Bernadeta Ratna Ekasari, Edwin Tan, Grace

Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Pemakaian antibiotika secara masif di seluruh dunia telah menimbulkan
masalah serius, yaitu adanya penyakit mikroba yang resisten pada antibiotika. 
Menemukan mekanisme “anti resisten” untuk mikroba yang resisten pada
antibiotika bisa menjadi solusinya.   

Keunggulan Inovasi
• AMPs siput gonggong terbukti memiliki kemampuan menghambat atau

membunuh mikroba secara efektif. 
• AMPs siput gonggong memiliki kemampuan mekanisme patogen eliminasi

bakteri (sifat anti resisten) sehingga dapat menanggulangi masalah resistensi
antibiotik secara alami

• Siput gonggong merupakan makanan laut yang dikenal oleh kebanyakan
masyarakat pesisir, sehingga ketersediaannya cukup terjamin.

Potensi Aplikasi
Inovasi masih dapat dikembangkan secara luas menjadi sediaan-sediaan sebagai pangan fungsional,
baik dikonsumsi sebagai sajian siput gonggong rebus, atau disajikan sebagai produk makanan
suplemen; untuk mengatasi masalah resistensi pada pemakaian antibiotik konvensional. 

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

03

Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
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Anti Kanker
dari Pesisir
Anti-Cancer
along the
Coastline

Sediaan Bahan sebagai Bahan Aktif Antikanker
dari Ekstrak Buah Bakau Api-api (Avicennia sp) 
dan Proses Pembuatan

Inovasi ini mengembangkan ekstrak etanol buah bakau api-api (Avicennia
sp.) sebagai bahan aktif anti kanker payudara dan kanker serviks. Hasil
uji pada sel kanker MCF7 (kanker payudara) menunjukkan bahwa
ekstrak bakau api-api pada konsentrasi 20 µg/ml memiliki aktivitas
penghambatan 85,97%, dan pada konsentrasi 40-160 µg/ml memiliki
aktivitas penghambatan diatas 98%. Sedangkan pada hasil uji pada sel
kanker HeLa (kanker servik) menunjukkan bahwa ekstrak yang sama pada
konsentrasi 20 µg/ml memiliki aktivitas penghambatan 86,11%, sedangkan
pada konsentrasi 40-160 µg/ml memiliki aktivitas penghambatan diatas
95%. 

This innovation developed the ethanol extract of wild mangrove fruit
(Avicennia sp.) as active ingredient in anti-breast cancer and cervical
cancer. Test results on MCF7 for breast cancer cells showed that the extract
at a concentration of 20 µg / ml had an inhibitory activity of 85.97%, and
at a concentration of 40-160 µg / ml had an inhibitory activity above 98%.
Whereas the test results on HeLa for cervical cancer cells showed that the
same extract at a concentration of 20 µg / ml had an inhibitory activity
of 86.11%, while at a concentration of 40-160 µg / ml had an inhibitory
activity above 95%.

116

Metode Pengolahan Beras Analog Rendah Indeks
Glisemik

Beras Buatan
untuk Pangan

Fungsional
Artificial Rice for
Functional Food

Beras analog (beras tiruan) rendah indeks glisemik mempunyai bentuk
butiran mirip beras yang dibuat dari satu atau lebih tepung non padi dan non
terigu, kacang-kacangan, gliserin monostearat (GMS), hidrokoloid dan
bahan fortifikasi. Metode pembuatan beras analog rendah indeks glisemik
pada invensi ini menggunakan teknologi hot extrusion dengan 
menggunakan single/twin screw extruder. Beras analog dapat dimasak
menggunakan rice cooker maupun metode tanak nasi konvensional dengan
nilai IG 55.

Analog rice (rice clone) has a low glycemic index similar to the shape of rice
grains made from one or more non-rice flour and non flour, beans, glycerin
monostearate (GMS), hydrocolloid and fortification materials. Method for
making a low glycemic index rice analogue of the present invention using hot
extrusion technology using single / twin screw extruder. Analog rice can be
cooked using a rice cooker or rice tanak conventional methods with GI 55
values.
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Perspektif
Menurut perhitungan BPS (2010), Indonesia seharusnya surplus beras sebesar 4 juta ton. 
Namun kenyataannya impor beras tetap dilakukan untuk mencukupi stok Badan Urusan 
Logistik (Bulog). Melalui teknologi pembuatan beras analog, kekurangan stok beras dapat 
disubstitusi dan mendukung program diversifikasi pangan.

Keunggulan
Beras analog memiliki bentuk butiran mirip beras, dapat ditanak seperti menanak beras 
sehingga tidak merubah kebiasaan, nasi yang dihasilkan mempunyai kualitas tanak 
seperti nasi dari beras, dapat didisain khusus untuk menghasilkan beras analog dengan 
tujuan/fungsional tertentu, dapat diproduksi masal. Beras analog diproduksi 
menggunakan mesin ekstruder sehingga dapat diproduksi lokal hasil pengembangan dari 
lahirnya invensi ini dengan produsen mesin dari Tangerang. Bahan baku yang digunakan 
berasal dari lokal dan tidak menggunakan padi, sehingga diharapkan dapat mengurangi 
besarnya tekanan terhadap konsumsi beras.

Potensi Aplikasi
Beras analog diharapkan dapat menjadi alternatif yang baik untuk dapat mengatasi 
kekurangan beras yang selalu terjadi di Indonesia.  Dengan potensi pasar yang cukup 
besar di Indonesia industri beras analog sudah saatnya dikembangkan. Dari aspek pasar 
paling tidak dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan besar.

Inovator
Nama :  Slamet Budijanto, Aji Hermawan, Nanik Purwanti, Didah Nur Faridah, 

Sam Herodian, Annisa Khaerunia, Yulianti, Suba Santika Widara, Heni 
Herawati, Faleh Setiabudi, Maya Kurniawati, Santi Novitasari, Aldith 
Natakusumah, Farah Hulliandini, Trina Kharisma

Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia 501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

02

Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

255

Perspektif
Masyarakat tradisional di berbagai daerah sebenarnya telah memanfaatkan 
ekstrak buah mangrove sebagai obat penyakit kanker. Adalah tugas inovasi untuk 
memberikan pembenarannya secara ilmiah, dan selanjutnya meningkatkan lagi 
nilai tambahnya.

Keunggulan Inovasi
• Teruji efektif menghambat sel kanker MCF7 (sel kanker payudara) dan sel 

kanker HeLa (sel kanker serviks) sekaligus.
• Teruji aman dikonsumsi, tidak terdeteksi adanya logam berat Hg,Pb, 

Cd, dan As, dan teruji aman dari segi toksisitas berdasarkan uji dengan sel 
vero/sel normal.

• Pemanfaaatan ekstrak buah bakau api-api sebagai bahan aktif antikanker 
payudara dan serviks, belum pernah dilaporkan baik untuk penelitian 
maupun komersial; sehingga berpotensi menjadi obat baru yang dapat 
dipatenkan.

Potensi Aplikasi:
Inovasi ini berpotensi dikembangkan sebagai produk obat anti kanker payudara maupun obat anti
kanker serviks yang baru untuk cakupan pemasaran global. 

Inovator
nam : Prof. Dr. Ir. Sri Purwaningsih M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Yang Merah
untuk yang
Manis
The Red One
for Sweetie

Potensi Kayu Jabon Merah (Anthocephalus
macrophyllus) sebagai Obat Antidiabetes

Kulit jabon merah (Anthocephalus macrophyllus) memiliki kandungan
flavonoid, saponin, tannin, asam kuinat, katekol, antiarol, pirokatekol
dan isopropil miristat yang berpotensi anti-diabetes. Pada hasil ekstraksi
fraksinasi bertingkat menggunakan berbagai pelarut, dilakukan uji sifat
anti-diabetesnya. Fraksi terlarut etil asetat menunjukkan fraksi yang paling
aktif dengan nilai IC50 = 6.82 µgmL-1. 

Red Jabon peel (Anthocephalus macrophyllus) contains flavonoids,
saponins, tannins, quinic acids, catechols, antiaroles, pyrocatecols and
isopropyl myristate, potentially used as anti-diabetic. The results of
stratified fractionation with various solvents were tested for its anti-
diabetic properties. Ethyl acetate dissolved fraction showed the most active
fraction with IC50 value = 6.82 µgmL-1.
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Piranti Handal Diagnostik Cepat Penyakit Zoonosis Q
Fever Di Indonesia

Si Handal
Pendiagnosa

Zoonosis Q Fever
The Reliable

Zoonosis Q Fever
Inovasi ini berkaitan dengan penyakit Q (query) fever (penyakit zoonosis
yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii) yang dampak penyakitnya,
baik hewan atau manusia, bisa ditularkan melalui produk hasil ternak.
Penggunaan antibodi anti-C.burnetii (diproduksi di kelinci white New
Zealand) sebagai piranti diagnostik patologi Q fever pada ruminansia
dengan teknik imunohistokimia, membantu survellance penyakit zoonosis
Q fever di Indonesia dapat dilakukan dengan baik.

This innovation relates to disease Q (query) fever (a zoonotic disease caused
by the bacterium Coxiella burnetii) that the impact of the disease, either
animal or human, can be transmitted through livestock products. The use of
anti-C.burnetii antibodies (produced in New Zealand white rabbits) as a
diagnostic tool pathology Q fever in ruminants by immunohistochemistry
techniques, helping survellance zoonotic disease Q fever in Indonesia can be
done well.
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Perspektif
Ketepatan dan kecepatan diagnosis Q fever dengan imunohistokimia yang diikuti 
dengan penanganan optimal merupakan early warning system yang dapat 
membantu mengurangi sebanyak-banyaknya resiko abortus (mortality rate) 
maupun angka kesakitan (morbidity rate) hewan terinfeksi.

Keunggulan
Keutamaan inovasi ini adalah hingga saat ini belum pernah dilakukan penelitian 
yang lebih mendalam tentang Q fever di Indonesia, sedangkan di negara lain 
seperti Jepang, Spanyol, Jerman dan Australia bahkan sudah mulai memproduksi 
Diagnostik Kit yang siap dipasarkan ke luar negaranya termasuk ke Indonesia. 
Inovasi ini mampu mengurangi devisa negara, juga spesifisitas dan sensitivitas 
produk dari luar negeri perlu dipertanyakan, mengingat studi terdahulu yang 
dilakukan di Jepang menunjukkan adanya reaksi positif palsu dan negatif palsu yang 
cukup signifikan pada Diagnostik Kit komersial tersebut.

Potensi Aplikasi
Piranti handal untuk diagnosis penyakit zoonosis secara cepat akan sangat 
membantu dunia kesehatan hewan. Namun demikian, teknologi ini masih 
memerlukan pengujian lebih lanjut oleh tenaga ahli.

Inovator
Nama : Agus Setiyono, Mawar Subangkit
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Ketepatan dan kecepatan diagnosis Q fever dengan imunohistokimia yang diikuti
dengan penanganan optimal merupakan early warning system yang dapat
membantu mengurangi sebanyak-banyaknya resiko abortus (mortality rate)
maupun angka kesakitan (morbidity rate) hewan terinfeksi.
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Inovator
Nama : Agus Setiyono, Mawar Subangkit
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
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best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Memahami karunia alam, melalui kearifan lokal warisan nenek moyang kita, bisa 
menjadi sumber inovasi yang tak ada habisnya. 

Keunggulan Inovasi:
• Inovasi memanfaatkan menggunakan sumber bahan baku dari alam (kulit 

kayu) yang  tersedia melimpah dan murah.
• Bersifat herbal, relatif aman karena telah dipakai secara tradisional di India 

dan Bangladesh.
• Berpotensi menjadi substitusi bagi obat diabetes yang umumnya masih di 

impor.
• Berpotensi dijadikan bahan obat kombinasi dalam pengobatan penyakit 

malaria. 

Potensi Aplikasi
Inovasi ini telah siap diaplikasikan sebagai bahan baku obat herbal terstandar. Penelitian bisa 
dilanjutkan untuk mengembangkan bahan baku obat fitofarmaka, dan bahan baku obat sintetisnya.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Wasrin Syafii, M.Agr
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Yang lmiah
Buat Kolesterol
Fighting
Cholesterol
Scientifically

Formulasi dan Pengembangan Jamu Saintifik
Anti Kolesterol

Program saintifikasi jamu Kementerian Kesehatan belum
mensertifikasi jamu anti kolesterol. Inovasi ini mengembangkan formula
jamu saintifik anti kolesterol dengan menggabungkan tiga ekstrak: jati
belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.), temulawak (Curcuma zanthorrhiza) dan
kemuning (Murraya paniculata). Formula ini terbukti menurunkan aktivitas
enzim HMGCoA reduktase yang mensintesis kolesterol. Uji klinis fase
pertama menunjukkan bahwa formula aman bagi fungsi hepar maupun
ginjal, serta tidak mengubah hematologi responden.

This innovation developed anti-cholesterol scientific herbal formula
by combining three extracts: Dutch teak (Guazuma ulmifolia Lamk.),
Temulawak (Curcuma zanthorrhiza) and yellow (Murraya paniculata).
This formula has been proven to reduce the activity of HMGCoA reductase
enzyme that play a role of synthesizing cholesterol. The first phase of
clinical trials showed that the formula is safe for liver and kidney function,
and does not change the respondent’s hematology.
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Minuman Kesehatan Sirih Merah Untuk Penderita
Diabetes

Minuman
Kesehatan Sirih

Merah untuk
Penderita
Diabetes

Healthy Drink
made from Red
Betel Leaves for

Diabetics

Tanaman obat dan rempah asli Indonesia menjadi salah satu keunggulan komparatif
bagi daya saing Indonesia,karena kandungan senyawa fitokimia yang memiliki
khasiat tertentu untuk menjaga kesehatan tubuh. Inovasi ini berhubungan dengan
pengembangan produk pangan fungsional antihiperglikemik untuk mengatasi
permasalahan penderita diabetes melitus melalui formulasi minuman daun sirih
merah,jahe dan kayu manis. Mekanisme kerja Formula ditunjukkan melalui
penghambatan aktivitas enzim alfa-glukosidase, aktivitas antioksidasi, penurunan
glukosa serum darah, dan terjadi perbaikan pada kerusan sel-sel pankreas.
Minuman kesehatan sirih merah mampu mencegah diabetes dan komplikasi akibat
diabetes, serta meningkatkan nilai ekonomisnya.

Medicinal plants and spices indigenous Indonesiancan be one of comparative
advantage for the competitiveness of Indonesia, because of its phytochemical
compounds. Innovation is the development of antihyperglycemic drink to overcome
the problems of diabetes mellitus by formulation healthty drink made from red betel
leaves, ginger and cinnamon. Mechanism of this formula is identified through
inhibition of alfa-glucosidase and autooxidation activity, lower blood glucose levels
and repair damaged pancreatic beta cells. The formula is proven to overcome the
problems of diabetes patient and its complication, and increasing the economic
value of red betel leaves.
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Perspektif
Pengembangan produk melalui diversifikasi citarasa minuman fungsional sekaligus 
mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi tanaman obat dan rempah asli 
Indonesia.Dengan demikian diharapkan pula terjadinya kesinambungan 
pemanfaatan sumberdaya lokal dan terjaminnya standar mutu dari sektor 
agribisnis biofarmaka, yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan 
pencapaian pembangunan nasional di bidang pertanian dan kesehatan.

Keunggulan
Minuman unggul yang mampu mengatasi permasalahan penderita diabetes. 
Formula memiliki citarasa yang berbeda dari jamu yang umumnya berbau tidak 
enak dan rasanya pahit. Inovasi ini mampu memperluas pemanfaatan potensi lokal 
dan meningkatkan nilai ekonomisnya serta mengubah citra jamu menjadi minuman 
kesehatan dengan peruntukan tertentu berdasarkan hasil penelusuran ilmiah yang 
terukur.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini sangat potensial diaplikasikan pada industri minuman kesehatan. 

Inovator
Nama : Sedarnawati Yasni, Mega Safithri
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Pencanangan santifikasi jamu oleh pemerintah membuka peluang besar bagi
inovasi jamu herbal saintifik; selain meningkatkan nilai dan derajatnya setara
dengan obat-obatan modern, juga memanfaatkan momentum dunia yang
sedang meninggalkan obat-obatan berbasis bahan kimia sintetik.

Keunggulan Inovasi
• Bahan-bahan telah memiliki standarisasi dan mudah didapat.
• Teruji klinis aman bagi fungsi hati dan ginjal serta tidak mengubah hematologi.
• Teruji menurunkan kadar trigliserida sekitar 15%, kolesterol total sekitar

10%, dan LDL sekitar 20%, serta mampu menaikkan kadar HDL sekitar 20%.
• Dapat mengurangi ketergantungan pada bahan/obat kolesterol impor.

Potensi Aplikasi
Inovasi  berpotensi menjadi obat anti-kolesterol herbal terstandar pertama, untuk menggantikan obat
utama anti kolesterol berbasis statin, sekaligus menjawab trend keinginan masyarakat untuk memakai
obat-obatan jangka panjang yang berbahan alami. 

Inovator
Nama : Prof. Dr. Irmanida Batubara
Status Paten : Telah Terdaftar
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Dua Temu 
Bertemu 
Melawan 
Kanker
Two Gingers 
Collaborate to 
Fight Cancer

Campuran Minyak Atsiri Temu Hitam, Temulawak,
dan Sereh Wangi sebagai Antikanker Payudara

Invensi ini berhubungan dengan proses pencampuran minyak atsiri dari 
Temu Hitam (Curcuma aeruginosa), Temulawak (Curcuma zanthorrhiza), 
dan Sereh Wangi (Cymbopogon nardus). Metoda yang digunakan adalah 
destilasi uap pada suhu dan waktu optimum. Hasilnya, terdapat tujuh 
kombinasi campuran minyak atsiri, meliputi 3 minyak atsiri tunggal dari 
masing-masing sampel tanaman, 3 kombinasi campuran dua tanaman 
sampel, dan 1 kombinasi minyak atsiri dari ketiga tanaman sampel. 
Campuran minyak atsiri yang memiliki efektifitas terbaik sebagai antikanker 
payudara, berdasarkan nilai IC50 terhadap sel kanker MCF-7, adalah 
campuran temu hitam dan sereh wangi. Ketiga minyak atsiri tunggal dalam 
pengujian ini ternyata tidak cukup efektif sebagai sediaan antikanker.

This invention relates to the process of mixing essential oils from Temu Hitam 
(Curcuma aeruginosa), Temulawak (Curcuma zanthorrhiza), and Fragrant 
Lemon Grass (Cymbopogon nardus). The method used is steam distillation 
at optimum temperature and time. There are seven combinations of 
essential oil mixtures, including 3 single essential oils from each sample 
plants, 3 mixed combinations of two sample plants, and 1 combination of 
essential oils from all three sample plants. The essential oil mixture which 
has the best results as anti breast cancer, based on IC50 values against 
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Formula Ekstrak Daun Mahkota Dewa dan Temulawak
untuk Anti Dementia

MAhaDEWa
(Mahkota Dewa
dan Temulawak)

Anti Dementia
MAhaDEWa

(Mahkota Dewa
and Curcuma)
Anti Dementia

Dimensia adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh sindroma
metabolik akibat terjadinya gangguan pada fungsi sel syaraf di otak yang
dicirikan dengan penurunan fungsi kognitif dan daya ingat. Kerusakan yang
parah dari kondisi tersebut dapat menimbulkan penyakit Alzheimer
Dimensia di usia muda. Inovasi ini merupakan komposisi sediaan herbal
yang dapat menghambat proses degenerasi sel-sel syaraf otak yang
menggunakan ekstrak daun mahkota dewa dan temulawak.

Dementia is a disease caused by metabolic syndrome due to interference
with the function of nerve cells in the brain that is characterized by a decline
in cognitive function and memory. Severe damage of these conditions can
cause Dementia of Alzheimer's disease at a young age. This innovation is a
composition of herbal preparations that can inhibit the degeneration of
nerve cells in the brain that use gods crown leaf extract and ginger.
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Perspektif
Dimensia usia muda (young onset dementia) dan dimensia usia produktif (working 
onset dementia) menunjukkan peningkatan terutama di negara berkembang 
berdasarkan data dariAlzeimer's disease Internasional. Penggunaan tanaman 
herbal asli Indonesia berupa mahkota dewa dan temulawak menjadi pioneer dalam 
pengembangan obat anti dementia.

Keunggulan
Inovasi ini menggunakan bahan baku alami, bersifat herbal, tidak menimbulkan 
efek samping. Inovasi ini merupakan subsitusi bagi obat impor dengan khasiat 
sejenis dan dapat menekan biaya pembuatan obat sehingga dapat menekan harga 
obat.

Potensi Aplikasi
Aplikasi dari hasil penelitian  ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat

Inovator
Nama : Min Rahminiwati
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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MCF-7 cancer cells, is a mixture of Temu Hitam and Fragrant Lemon Grass. The
three single essential oils in this test were apparently not effective enough as
anticancer preparations.

Perspektif
Tantangan dalam pengembangan obat-obatan herbal adalah banyaknya
senyawa kimia aktif yang bekerja secara sinergis dan kompleks. Sementara itu,
pencampuran beberapa bahan tanaman obat membuka peluang interaksi antar
senyawa kimia aktif yang lebih kompleks; namun menjanjikan efektifitas yang
lebih besar lagi.  

Keunggulan Inovasi
• Memanfaatkan bahan tanaman Indonesia yang telah teruji potensial secara farmakologis.
• Secara tradisional telah terbukti aman untuk dikonsumsi sebagai obat.
• Pada pengujian laboratorium dengan sel kanker MCF-7, memberikan nilai anti kanker payudara

IC-50 yang tergolong baik.
• Dapat diberikan sebagai obat bagi penderita kanker payudara, ataupun bagi orang sehat untuk

mencegah terjadinya penyakit kanker.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan sebagai produk terapi anti kanker payudara ataupun oleh orang yang
sehat untuk mencegah potensi terjadinya penyakit kanker payudara.

Inovator
Nama : Prof. Dr. drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto MS
Status Paten : Belum Didaftarkan



124

Produksi Nanopartikel Berbasis Pati Garut untuk Bahan
Pembawa (Matrix Carrier) Bahan Aktif Herbal

Matriks Pembawa
Obat  dari Nano

Pati Urut
Matrix Carrier of

Herbal Compound
from Arrowroot

Nanostarch
Ekstrak obat herbal umumnya sangat sensitif terhadap pH & suhu, sehingga
jika dikonsumsi secara langsung menurunkan kandungan bahan aktifnya.
Ekstrak herbal juga memiliki rasa yang pahit sehingga penerimaan
konsumen jadi rendah. Inovasi ini menghasilkan nanopartikel berbasis pati
garut termodifikasi yang berfungsi sebagai  pembawa bahan aktif herbal,
yang memiliki kemampuan pengikatan (drug loading) yang tinggi dan
bersifat lepas terkendali (controlled release matrix)sehingga bioavailabilitas
dalam tubuh tinggi.

Extract herbal medicines are generally very sensitive to pH and high

temperature, so if consumed directly degrade the active compounds. Herbal

extract has a bitter taste and caused low consumer acceptability. This

innovation produces modified starch-based nanoparticles that function as

controlled release matrix carriers of active compounds, with high drug

loading ability and bioavailability.
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Perspektif
Pati alami mempunyai beberapa kelemahan sehingga perlu dimodifikasi agar 
mempunyai karakteristik yang sesuai sebagai bahan industri. Pati dalam bentuk 
nanopartikel mempunyai beberapa kelebihan diantaranya viskositas suspense 
rendah walau konsentrasinya relative tinggi dan mempunyai kekuatan pengikatan 
yang tinggi sehingga potensial sebagai bahan pembawa (matrix carrier)

Keunggulan
Nanopartikel merupakan bahan pembawa bahan aktif herbal kemampuan 
pengikatan yang tinggi dan bersifat lepas terkendali. Bahan baku banyak tersedia di 
Indonesia. Pati nanokristalin inovasi ini mempunyai tingkat absorbsi bahan aktif di 
target lebih tinggi

Potensi Aplikasi
Nanopartikel (nanokristalin) pati yang dihasilkan inovasi ini dapat diaplikasikan 
dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang farmasi yang digunakan 
sebagai bahan pembawa pada obat-obatan. Produksi nanopartikel pati tropis 
sesuai inovasi ini dapat dikerjasamakan dengan industri pengolahan berbasis 
tepung yang banyak terdapat di Indonesia.

Inovator
Nama : Titi Candra Sunarti, Christina WinartiNur Richana, Djumali 

Mangunwidjaja
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pati alami mempunyai beberapa kelemahan sehingga perlu dimodifikasi agar
mempunyai karakteristik yang sesuai sebagai bahan industri. Pati dalam bentuk
nanopartikel mempunyai beberapa kelebihan diantaranya viskositas suspense
rendah walau konsentrasinya relative tinggi dan mempunyai kekuatan pengikatan
yang tinggi sehingga potensial sebagai bahan pembawa (matrix carrier)

Keunggulan
Nanopartikel merupakan bahan pembawa bahan aktif herbal kemampuan
pengikatan yang tinggi dan bersifat lepas terkendali. Bahan baku banyak tersedia di
Indonesia. Pati nanokristalin inovasi ini mempunyai tingkat absorbsi bahan aktif di
target lebih tinggi

Potensi Aplikasi
Nanopartikel (nanokristalin) pati yang dihasilkan inovasi ini dapat diaplikasikan
dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang farmasi yang digunakan
sebagai bahan pembawa pada obat-obatan. Produksi nanopartikel pati tropis
sesuai inovasi ini dapat dikerjasamakan dengan industri pengolahan berbasis
tepung yang banyak terdapat di Indonesia.

Inovator
Nama : Titi Candra Sunarti, Christina WinartiNur Richana, Djumali

Mangunwidjaja
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kue Berbahan Dasar Kuning Telur Mengandung IgY anti
Avian Influenza H5N1 Sebagai Pangan Berkhasiat anti
Flu Burung

Kue Anti Flu
Burung

Cookies Anti
Avian Influenza

Dari data kasus dan kematian pada manusia, jelas bahwa penyakit AI pada
manusia bersifat probabalistik, sehingga pendekatan imunisasi pasif ini
sangat menjanjikan karena hingga saat ini pengebalan secara aktif belum
mungkin dilakukan karena vaksin AI untuk manusia belum tersedia. Pada
invensi ini diproduksi IgY anti AI H5N1 dari ayam petelur. Selanjutnya dari
kuning telur yang mengandung IgY anti H5N1 ini diformulasikan menjadi
bahan pangan yang berkhasiat anti flu burung atau anti AI H5N1.

From the data of cases and deaths in humans, it is clear that the disease is

probabalistik AI in humans, so the passive immunization approach is very

promising due to the current active immunization has not been possible

because of AI vaccines for humans are not yet available. Int he present

invention produced IgY anti-AI H5N1 of laying hens. Furthermore, from egg

yolk IgY containinganti-H5N1 is formulated into a nutritious food that anti-

anti-bird  flu or H5N1 AI.
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Perspektif
Penyakit AI pada manusia bersifat probabalistik, yang mungkin berkaitan dengan 
dosis infeksi virus, waktu serangan, kepekaan induk semang dan derajat keganasan 
virus. Maka dari itu di dalam penanggulangannya, pendekatan imunisasi pasif ini 
sangat menjanjikan karena hingga saat ini pengebalan secara aktif belum mungkin 
dilakukan karena vaksin AI untuk manusia masih belum tersedia. Disamping itu, 
penggunaan obat-obatan seperti Tamiflu memiliki banyak kelemahan, disamping 
menimbulkan resistensi juga hanya bekerja pada awal infeksi saja (hingga 48 jam 
post infeksi).

Keunggulan

Kue ini telah teruji dan aman, berpeluang sebagai industri biologik, tidak 
menimbulkan resistensi serta bahan bakunya mudah didapat dan murah

Potensi Aplikasi
Industri Farmasi/Obat-obatan

Inovator
Nama : Retno D. Soejoedono, IWT Wibawan, Sri Murtini, Okti N. Poetri 
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Inovator
Nama : Retno D. Soejoedono, IWT Wibawan, Sri Murtini, Okti N. Poetri
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pra Klinik Pemanfaatan Fag Litik Sebagai Terapi Bakteri
Patogen Enterik Resisten Antibiotik Penyebab Diare

Cegah Diare
dengan Terapi Fag

Litik
Prevent Diarrhea
with Lytic Phage

Therapy Penyakit diare di Indonesia termasuk dalam 10 penyakit terbesar di
Indonesia. Diare merupakan salah satu food borne disease dan waterborne
disease, patogen enterik berada dalam makanan dan air yang tercemar
sehingga dapat menyebabkan infeksi usus bila dikonsumsi oleh 
manusia.Invensi ini berkaitan dengan pemanfaatan fag litik pada pra klinik
sebagai terapi infeksi bakteri patogen enterik resisten antibiotik peyebab
diare. Invensi ini dikembangkan untuk menghasilkan terapi alternatif yang
lebih aman. Hasil invensi ini menunjukkan adanya efektifitas penggunaan
fag sebagai pengganti antibotik, tidak ada kelainan histopatologi dan
pemberian fag dapat melindungi hati pada tikus percobaan yang digunakan.

Diarrheal disease including 10 in Indonesia. Diarrhea is caused by enteric
pathogens in food and water contaminated resulting in intestinal infections.
Utilization of lytic phages as therapeutic in preclinical infection antibiotic
resistant enteric pathogenic bacteria the causes of diarrhea is a new
innovation. And proved to be effective as a replacement antibotik, no
histopathological abnormalities.
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Perspektif
Penyakit diare di Indonesia termasuk dalam 10 penyakit terbesar di Indonesia. 
Diare merupakan salah satu food borne disease dan waterborne disease, patogen 
enterik berada dalam makanan dan air yang tercemar sehingga dapat 
menyebabkan infeksi usus bila dikonsumsi oleh manusia. Umumnya penderita 
diare di Indonesia telah resisten terhadap antibiotik sehingga perlu biaya yang 
tinggi untuk penyembuhannya.

Keunggulan
Inovasi ini efektif dan aman sebagai pengganti antibotik, yang merupakan bahan 
alami. Pemberian fag terbukti aman karena tidak menimbulkan kelainan seperti 
kerusakan pada hati.

Potensi Aplikasi
Pemanfaatan fag litik pada pra klinik sebagai terapi infeksi bakteri patogen enterik 
resisten antibiotik penyebab diare bermanfaat untuk terapi alternatif. Aplikasi dari 
invensi ini sangat potensial untuk dikembangan terutama pada industri farmasi 
karena dapat diaplikasikan sebagai terapi non toksik. Pemanfaatan invensi ini juga 
dapat dikembangkan pada industri makanan dan minuman. 

Inovator
Nama : Sri Budiarti, Iman Rusmana, Mirnawati Sudarwanto
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Pra Klinik Pemanfaatan Fag Litik Sebagai Terapi Bakteri 
Patogen Enterik Resisten Antibiotik Penyebab Diare

Cegah Diare 
dengan Terapi Fag 

Litik
Prevent Diarrhea 
with Lytic Phage 

Therapy Penyakit diare di Indonesia termasuk dalam 10 penyakit terbesar di 
Indonesia. Diare merupakan salah satu food borne disease dan waterborne 
disease, patogen enterik berada dalam makanan dan air yang tercemar 
sehingga dapat menyebabkan infeksi usus bila dikonsumsi oleh 
manusia.Invensi ini berkaitan dengan pemanfaatan fag litik pada pra klinik 
sebagai terapi infeksi bakteri patogen enterik resisten antibiotik peyebab 
diare. Invensi ini dikembangkan untuk menghasilkan terapi alternatif yang 
lebih aman. Hasil invensi ini menunjukkan adanya efektifitas penggunaan 
fag sebagai pengganti antibotik, tidak ada kelainan histopatologi dan 
pemberian fag dapat melindungi hati pada tikus percobaan yang digunakan.

Diarrheal disease including 10 in Indonesia. Diarrhea is caused by enteric 
pathogens in food and water contaminated resulting in intestinal infections. 
Utilization of lytic phages as therapeutic in preclinical infection antibiotic 
resistant enteric pathogenic bacteria the causes of diarrhea is a new 
innovation. And proved to be effective as a replacement antibotik, no 
histopathological abnormalities.
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Perspektif
Penyakit diare di Indonesia termasuk dalam 10 penyakit terbesar di Indonesia. 
Diare merupakan salah satu food borne disease dan waterborne disease, patogen 
enterik berada dalam makanan dan air yang tercemar sehingga dapat 
menyebabkan infeksi usus bila dikonsumsi oleh manusia. Umumnya penderita 
diare di Indonesia telah resisten terhadap antibiotik sehingga perlu biaya yang
tinggi untuk penyembuhannya.

Keunggulan
Inovasi ini efektif dan aman sebagai pengganti antibotik, yang merupakan bahan
alami. Pemberian fag terbukti aman karena tidak menimbulkan kelainan seperti
kerusakan pada hati.

Potensi Aplikasi
Pemanfaatan fag litik pada pra klinik sebagai terapi infeksi bakteri patogen enterik
resisten antibiotik penyebab diare bermanfaat untuk terapi alternatif. Aplikasi dari
invensi ini sangat potensial untuk dikembangan terutama pada industri farmasi
karena dapat diaplikasikan sebagai terapi non toksik. Pemanfaatan invensi ini juga
dapat dikembangkan pada industri makanan dan minuman.

Inovator
Nama : Sri Budiarti, Iman Rusmana, Mirnawati Sudarwanto
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Metode Pembuatan dan Formula Sediaan Penumbuh
Rambut dari Ekstrak Daun Mangkokan

Rambut Lebat
Berkat

Mangkokan
Bushy Hair due to

Mangkokan
Rambut merupakan mahkota keindahan tidak hanya pada wanita tapi juga
pada pria sehingga setiap orang berupaya untuk mencegah kerontokan
rambut. Tanaman Indonesia yang secara tradisional digunakan sebagai
nutrisi tambahan/penyubur rambut adalah daun mangkokan. Inovasi ini
menghasilkan metode pembuatan dan formula sediaan emulsi penumbuh
rambut dari ekstrak daun mangkokan yang sudah teruji secara in vivo pada
kelinci. Hasil menunjukan formula mampu menumbuhan rambut lebih
cepat dibanding normal dan khasiatnya setara dengan Aminexil®.

Hair is the crown of beauty so that everyone seeks to prevent hair loss.

Traditionally, Mangkokan leaves  is used as hair growth. This innovation is a

method of making and hair grower formula emulsion dosage tested in vivo

in rabbits. The results showed that hair growth faster than normal and same

effective than Aminexil®

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Kerontokan hingga kebotakan (alopecia) dapat dipicu oleh stress, faktor genetik,
kehamilan, perawatan rambut yang kurang tepat dan nutrisi yang kurang seimbang.
Pemanfaatan jenis tanaman Indonesia berupa daun mangkokan (Nothopanax 
scutellarius (Burm.f.) sudah terbukti efektif dalam mempercepat pertumbuhan
rambut.

Keunggulan
Inovasi ini memberikan nilai tambah pada tanaman mangkokan yang biasanya 
digunakan sebagai tanaman pagar. Bahan pembuatan formula mudah didapat dan 
pembuatan ekstrak mudah diterapkan. Keefektifan pertumbuhan rambut 
mencapai 65% lebih panjang  dibanding normal dalam waktu 6 minggu. Inovasi ini
aman dipakai karena bahan utama berupa bahan alami.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan pada industri penyedia obat penumbuh rambut
berbasis bahan alami, kemudian untuk inovasi pembuatan ekstrak dapat menjadi 
panduan pada industri penyedia obat penumbuh rambut. Selain itu, inovasi ini
dapat menjadi bahan pengganti pada industri obat penumbuh rambut sehingga
sangat potensial untuk dikembangkan.

Inovator
Nama : Siti Sa'diah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia

KATA
PENGANTAR

Keikutsertaan IPB dalam program 100 plus Inovasi Indonesia yang
diselenggarakan oleh Business Innovation Center (BIC) dengan

dukungan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan salah

satu ajang untuk mempromosikan inovasi IPB di tingkat nasional. 
Selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut mengikuti program 100

plus Inovasi Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2008 
sampai dengan tahun 2019, IPB mendominasi daftar Karya Inovatif

Indonesia Paling Prospektif. Selama dua belas tahun tersebut dari
total 1226 inovasi Indonesia paling prospektif sebanyak 501 inovasi

merupakan karya inovatif yang dihasilkan oleh para inovator IPB 
atau sekitar 40,86 %. Perkembangan jumlah inovasi IPB dalam Buku
Ino

a

Capaian tersebut tentu saja merupakan kebanggaan tersendiri bagi
IPB. Meskipun demikian, IPB menyadari sepenuhnya bahwa masih

diperlukan upaya lebih untuk menindaklanjuti capaian tersebut.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah menerbitkan buku “501 

Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia” secara eksklusif. Karya 
inovatif yang terkandung dalam buku ini menggambarkan langkah 

IPB dalam pemenuhan teknologi yang dibutuhkan untuk penguatan
pertanian masa depan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih disampaikan
kepada seluruh inovator IPB yang telah bekerja keras dalam

menghasilkan inovasi dan berbagai pihak yang telah berkontribusi
sehingga buku ini dapat diterbitkan. Media informasi seperti ini perlu

diupayakan keberlanjutannya dan kiranya dapat memberikan
manfaat nyata bagi bangsa Indonesia.

Gambar 1.  Perkembangan Jumlah Inovasi IPB dalam Buku Inovasi Indonesia BIC (Akumulatif)

Gambar 2. Inovasi IPB dalam buku Inovasi Indonesia BIC
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Metode Pembuatan dan Formula Sediaan Penumbuh
Rambut dari Ekstrak Daun Mangkokan

Rambut Lebat
Berkat

Mangkokan
Bushy Hair due to

Mangkokan
Rambut merupakan mahkota keindahan tidak hanya pada wanita tapi juga
pada pria sehingga setiap orang berupaya untuk mencegah kerontokan
rambut. Tanaman Indonesia yang secara tradisional digunakan sebagai
nutrisi tambahan/penyubur rambut adalah daun mangkokan. Inovasi ini
menghasilkan metode pembuatan dan formula sediaan emulsi penumbuh
rambut dari ekstrak daun mangkokan yang sudah teruji secara in vivo pada
kelinci. Hasil menunjukan formula mampu menumbuhan rambut lebih
cepat dibanding normal dan khasiatnya setara dengan Aminexil®.

Hair is the crown of beauty so that everyone seeks to prevent hair loss.

Traditionally, Mangkokan leaves  is used as hair growth. This innovation is a

method of making and hair grower formula emulsion dosage tested in vivo

in rabbits. The results showed that hair growth faster than normal and same

effective than Aminexil®
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Perspektif
Kerontokan hingga kebotakan (alopecia) dapat dipicu oleh stress, faktor genetik,
kehamilan, perawatan rambut yang kurang tepat dan nutrisi yang kurang seimbang.
Pemanfaatan jenis tanaman Indonesia berupa daun mangkokan (Nothopanax
scutellarius (Burm.f.) sudah terbukti efektif dalam mempercepat pertumbuhan
rambut.

Keunggulan
Inovasi ini memberikan nilai tambah pada tanaman mangkokan yang biasanya
digunakan sebagai tanaman pagar. Bahan pembuatan formula mudah didapat dan
pembuatan ekstrak mudah diterapkan. Keefektifan pertumbuhan rambut 
mencapai 65% lebih panjang  dibanding normal dalam waktu 6 minggu. Inovasi ini
aman dipakai karena bahan utama berupa bahan alami.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan pada industri penyedia obat penumbuh rambut
berbasis bahan alami, kemudian untuk inovasi pembuatan ekstrak dapat menjadi
panduan pada industri penyedia obat penumbuh rambut. Selain itu, inovasi ini
dapat menjadi bahan pengganti pada industri obat penumbuh rambut sehingga
sangat potensial untuk dikembangkan.

Inovator
Nama : Siti Sa'diah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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CARRAGEE-mucrona-21 Skin Lotion dengan Antioksidan
Alami

Lotion untuk
Perawatan

Kesehatan Kulit
Lotion for Skin

Health Care
Skin lotion yang ada kebanyakan dari bahan kimia, dan hanya fokus untuk
menjaga kelembaban kulit. Pada inovasi ini ditawarkan skin lotion
dengan bahan baku alam Indonesia untuk kesehatan. Skin lotion ini
mempunyai emulsi stabil, pH standar SNI, total mikrob aman, menjaga
kelembaban kulit, mengandung komponen aktif untuk melindungi dari
paparan sinar matahari dan menangkal radikal bebas (IC 130,49 ppm).50 

Skin lotion was a cosmetic product which served soften and preserved  skin.

Innovation is about creating skin lotion, with carrageenan as emulsif air and

natural antioxidants from mucronata to maintain skin health. The lotion

has stable emulsions and pH ISO standards, containing activec omponents,

good  for human  health.
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Perspektif
Skin lotion mengandung antioksidan tinggi dan komponen aktif sehingga aman
untuk kesehatan. Produk dari bahan alam, sehingga masyarakat akan menanam
dan memanfaatkan bahan alam untuk kesejahteraan.

Keunggulan
Penggunaan bahan alami dari laut sehingga aman untuk kesehatan. Produk mampu
menjaga kulit dari paparan sinar matahari dan melindungi kulit dari reaksi oksidasi.
Inovasi ini bisa menggerakan ekonomi masyarakat pesisir secara terpadu dimana
masyarakat menjadi produsen, bukan hanya menjadi pangsa pasar. Selain itu,
inovasi ini dapat mengurangi abrasi,karena masyarakat menanam dan memelihara 
bakau, hasilnya bisa dijual.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini potensial untuk diaplikasikan pada industri kosmetik dan kecantikan.

Inovator

Nama : Sri Purwaningsih, Ella Salamah, Tika Ayu Budiarti

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia

DAFTAR ISI
02 Jamu Asam Urat

Gout Fighting Herbs

04 Lipstik Murah Kualitas "Wah” 
Affordable Yet Luxurious Lipstick

06 Asam Hialuronat dari Bakteri Bersahabat
Hyaluronic Acid From Friendly Bacteria

08 Tabir Surya dari Mangrove
Sun Block from Mangrove

10 Cangkang Sumber Kalsium Nano
Shells for Nano Calcium

12 Jamu MAS untuk Lele
MAS Herb Medicine for Cat Fish

14 Sehat dengan Sabun Minyak Jarak
Healthy with Jatropha Oil Soap

16 Tulari Induknya, Gunakan Telurnya
Infect the Host, Use the Eggs

18 Surfaktan Minyak Inti Sawit
Surfactant from Palm Kernel Oil

20 Si Hijau yang Menyehatkan
The Healthy Green Stuffs

22 Lilin Sehat dari Si Manis
Healthy Wax from Sweetie

24 ‘Teh Jawa' Berkhasiat
Rejuvenating 'java tea’

26 Buah Murbei yang (Tak) Terlupakan
(Un) Forgettable Mulberry Berries 

28 Menghitung Cahaya Mikroskopik
Counting Microscopic Lights

30 Cara Sehat Gaya Indonesia
Be Healthy Indonesian Way

32 Minuman Untuk Otak
Drink for the Brain

34 Anti DBD dari Belantara
Anti DHF from the Jungle

36 Detektif Flu Burung
AI Detective

38 Kitosan Sahabat Obat
Chitosan The Drugs Companion

40 Perlindungan dari Kuning Telur
Protection from Egg Yolk

42 Yang sehat dari yang Pahit
Healthier from the Bitter

44 Cangkang Sahabat Tulang
Bone Friendly Eggshell

DAFTAR ISI
46 Tenaga Dalam untuk Sang Koi

Inner Strength for Koi

48 Produksi Katekin Bermutu Tinggi dari 
Gambir
High Quality Catechin Production from 
Gambier

50 Susu Penyembuh untuk Si Anak Sapi
Healing Milk for the Calf

52 Dulu Jamu Hebat Kini Jadi Obat
Magic Herbs Then, Great Medicine Now

54 Kesaktian Umbi Asli Indonesia
The Indonesian Original Arrowroot Power 

56 Gelombang Vitalitas Hijau Dari Laut 
Green Vitality Wave from Sea

58 Satu Sel untuk Semua 
One Cell for All

60 Si Pembasmi Hipertensi 
The Hypertension Eradicator

62 Selamat Tinggal Obesitas !
Goodbye Obesity ! 

64 Paket Gizi Istimewa bagi Balita 
Special Nutritious Pack for Toddlers 

66 Cajuput Si Manis Menyehatkan 
The Sweet and Healthy Cajuput 

68 Jamu Anti Flu Burung
Anti Avian Flu Herbs

70 Sinbiotik Sinergis Sukun
Sukun Synergistic Synbiotics

72 Siam Kecil Nan Perkasa
The Great Little Tangerine Seeds

74 Berkat Biji Buah, Lalat Kini Musnah
Fruit Seeds to Eradicate Files

76 Inspektur Antibodi
Antibody Inspector

78 Kolagen Bandeng: Lokal nan Halal
Milkfish Collagen: Local yet Halal

80 Undangan yang Mematikan
Fatal Attractions

82 Makanan Bakaran yang Lebih Aman
Safe Barbeque

84 Yang Bertenaga dari Yang Lunak
The Power from The Weak

86 Temulawak Praktis Madu Manis
Pratical Curcuma Sweety Honey
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CARRAGEE-mucrona-21 Skin Lotion dengan Antioksidan
Alami

Lotion untuk
Perawatan

Kesehatan Kulit
Lotion for Skin

Health Care
Skin lotion yang ada kebanyakan dari bahan kimia, dan hanya fokus untuk
menjaga kelembaban kulit. Pada inovasi ini ditawarkan skin lotion
dengan bahan baku alam Indonesia untuk kesehatan. Skin lotion ini
mempunyai emulsi stabil, pH standar SNI, total mikrob aman, menjaga
kelembaban kulit, mengandung komponen aktif untuk melindungi dari
paparan sinar matahari dan menangkal radikal bebas (IC 130,49 ppm).50 

Skin lotion was a cosmetic product which served soften and preserved  skin.

Innovation is about creating skin lotion, with carrageenan as emulsif air and

natural antioxidants from mucronata to maintain skin health. The lotion

has stable emulsions and pH ISO standards, containing activec omponents,

good  for human  health.
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Perspektif
Skin lotion mengandung antioksidan tinggi dan komponen aktif sehingga aman
untuk kesehatan. Produk dari bahan alam, sehingga masyarakat akan menanam
dan memanfaatkan bahan alam untuk kesejahteraan.

Keunggulan
Penggunaan bahan alami dari laut sehingga aman untuk kesehatan. Produk mampu
menjaga kulit dari paparan sinar matahari dan melindungi kulit dari reaksi oksidasi.
Inovasi ini bisa menggerakan ekonomi masyarakat pesisir secara terpadu dimana
masyarakat menjadi produsen, bukan hanya menjadi pangsa pasar. Selain itu,
inovasi ini dapat mengurangi abrasi,karena masyarakat menanam dan memelihara
bakau, hasilnya bisa dijual.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini potensial untuk diaplikasikan pada industri kosmetik dan kecantikan.

Inovator

Nama : Sri Purwaningsih, Ella Salamah, Tika Ayu Budiarti

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pengembangan Nanopartikel Kolesterol
Oksidase Teramobil sebagai Bioanoda untuk
Pengukuran Kadar Kolesterol Total

Penjaga
Kolesterol Ramah

Lingkungan
Eco-Friendly
Cholesterol

Control
Biosensor bioanoda merupakan inovasi yang menawarkan solusi baru
untuk menggantikan strip uji coba kolesterol sekali pakai yang ada di
pasaran. Alat ini mengukur kadar kolesterol darah dengan menggunakan
metode elektrokimia enzimatis.

Tujuan diciptakannya Biosensor bioanoda adalah untuk menghasilkan alat
uji kolesterol yang dapat digunakan berulang kali tanpa mengorbankan
efektifitas dan ketepatan pengukuran. Teknologi amobilisasi enzim 
menjadikan biosensor ini jauh lebih sensitif dalam mengukur kadar
kolesterol dibandingkan dengan bioanoda sejenis, sehingga hasilnya
menjadi lebih akurat.

Bioanode biosensor is a new innovation that offers replacement of
disposable cholesterol test strips. This strip measures the cholesterol level by
using enzymatic electrochemical. This biosensor is far more sensitive than
the other bioanoda which makes the result more accurate.
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Perspektif
Kita membutuhkan diagnosis kesehatan mandiri yang lebih cepat, lebih murah, tapi
tetap akurat; sehingga setiap orang bisa senantiasa menjaga kesehatan dirinya
sendiri.

Keunggulan Inovasi
l Bioanoda dapat digunakan berulang kali
l Memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat uji sejenis
l Lama simpan alat yang panjang, mencapai 155 hari

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Andrea Faadillah Argadanah, Nubli Falaah Albana, Ani Rizna Nur 

Hasanah, Laksmi Ambarsari dan Akhiruddin Maddu
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

DAFTAR ISI
88 Pembersih Tangan Pembersih Alam

Nature Gift Hand Sanitizer

90 Bebas Jerawat Berkat Secang
Acne Free,Thanks to Sappan!

92 Cangkang Udang untuk Kesehatan Sendi
Shrimp Shells for Healthy Joints

94 Halal nan Cantik
Beautifully Halal

96 Teh Jawa Bersoda Anti-Diabetes
Anti-Diabetes Java Tea Carbonated

98 Terapis Berkoumiss untuk Tuberkulosis
Koumiss Formula for Tuberculosis

100 Sendi Sehat Berkat Seledri
Healthy Joint Thanks to Celery

102 Cepat Berkhasiat Stabil nan Alami
Rapid Efficacious Stable and All Natural

104 Cantik Putih Bersih dari Pesisir
Littoral Lily-White Beauty

106 Tiga Anak dari Citronella
Three Children of Citronella

108 Atra, si Anti Malaria
Atra, Againts Malaria

110 RPO Melawan KVA
RPO Againts VAD

112 Implan Aman Biodegradable
Biodegradable Safety Implant

114 Si Manis Penjaga Kesehatan Mulut’
The Sweet 'Oral Health Keeper’

116 Beras Buatan untuk Pangan Fungsional
Artificial Rice for Functional Food

118 Si Handal Pendiagnosa Zoonosis Q Fever
The Reliable Zoonosis Q Fever

120 Minuman Kesehatan Sirih Merah untuk 
Penderita Diabetes
Healthy Drink made from Red Betel Leaves 
for Diabetics

122 MAhaDEWa (Mahkota Dewa dan 
Temulawak) Anti Dementia
MAhaDEWa (Mahkota Dewa and Curcuma) 
Anti Dementia

124 Matriks Pembawa Obat dari Nano Pati Urut
Matrix Carrier of Herbal Compound krom 
Arrowroot Nanostarch

126 Kue Anti Flu Burung 
Cookies Anti Avian Influenza

DAFTAR ISI
128 Cegah Diare dengan Terapi Fag Litik

Prevent Diarrhea Alt Lytic Phage Therapy

130 Rambut Lebat Berkat Mangkokan
Bushy Hair dua to Mangkokan

132 Lotion untuk Perawatan Kesehatan Kulit
Lotion for Skin Health Care

134 Penjaga Kolesterol Ramah Lingkungan
Eco-Friendly Cholesterol Control

136 Kuman Pelacak Antioksidan
Antioxidants Tracker Microbes

138 Suplemen Sehat untuk Udang Sehat
Healthy Supplement for Healthy Shrimp

140 Si Pintar Peramu Jamu
The Herbs Formulator

142 Awasi Diabetes Secara Mandiri
Autonomous Diabetes Control

144 Pengemulsi Alami Nan Aman
All Natural and Safe Emulsifier

146 Jahit Bedah Kupu Gajah
Surgical Suture from Atlas Moth

148 Propolis Nano : Propolis Super
Nano-Propolis : Super Propolis

150 Guna ASI Bagi yang Bukan Bayi
Breast Milk Benefits for Non Infant

152 Biskuit Ungu untuk Si Manis
Purple Cookie for Sweetie

154 Kearifan Lokal Nan Modern untuk Ibu
Modernized Local Wisdom for Mothers

156 Jamu Darah Tinggi
Hypertension Goes Herbal

158 Cara Aman Tingkatkan Kejantanan
Safe Way to Boost Manhood

160 Anti Kolesterol dari Kulit Kayu
Anti-Cholestherol from Tree Bark

162 Penjaga Mutu Jamu Portabel
Portable Herbs Quality Controller

164 Jamu Anti Flu Burung (107)
Anti-Avian Flu Herbal Formula
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DAFTAR ISI
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Bushy Hair dua to Mangkokan
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Lotion for Skin Health Care
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Anti-Cholestherol from Tree Bark

162 Penjaga Mutu Jamu Portabel
Portable Herbs Quality Controller

164 Jamu Anti Flu Burung (107)
Anti-Avian Flu Herbal Formula

166 Kontrasepsi Pria nan Aman
Safe and Sound Male Contraceptive

168 Jerawat Lewat
Acne Go Away

170 Berkah Si Lebah Mencegah jadi Parah
The Bee Blessing for Health
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Pengembangan Nanopartikel Kolesterol
Oksidase Teramobil sebagai Bioanoda untuk
Pengukuran Kadar Kolesterol Total

Penjaga
Kolesterol Ramah

Lingkungan
Eco-Friendly
Cholesterol

Control
Biosensor bioanoda merupakan inovasi yang menawarkan solusi baru
untuk menggantikan strip uji coba kolesterol sekali pakai yang ada di
pasaran. Alat ini mengukur kadar kolesterol darah dengan menggunakan
metode elektrokimia enzimatis.

Tujuan diciptakannya Biosensor bioanoda adalah untuk menghasilkan alat
uji kolesterol yang dapat digunakan berulang kali tanpa mengorbankan
efektifitas dan ketepatan pengukuran. Teknologi amobilisasi enzim 
menjadikan biosensor ini jauh lebih sensitif dalam mengukur kadar
kolesterol dibandingkan dengan bioanoda sejenis, sehingga hasilnya
menjadi lebih akurat.

Bioanode biosensor is a new innovation that offers replacement of
disposable cholesterol test strips. This strip measures the cholesterol level by
using enzymatic electrochemical. This biosensor is far more sensitive than
the other bioanoda which makes the result more accurate.

135

Perspektif
Kita membutuhkan diagnosis kesehatan mandiri yang lebih cepat, lebih murah, tapi
tetap akurat; sehingga setiap orang bisa senantiasa menjaga kesehatan dirinya 
sendiri.

Keunggulan Inovasi
l Bioanoda dapat digunakan berulang kali
l Memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat uji sejenis
l Lama simpan alat yang panjang, mencapai 155 hari

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Andrea Faadillah Argadanah, Nubli Falaah Albana, Ani Rizna Nur

Hasanah, Laksmi Ambarsari dan Akhiruddin Maddu
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Nanobiosensor Antioksidan Berbasis
Biodiversitas Indonesia

Kuman Pelacak
Antioksidan

Antioxidants
Tracker Microbes

Inovasi ini menjawab permintaan akan alat deteksi antioksidan yang lebih
ekonomis. Dibandingkan dengan penggunaan enzim SOD (superoxide
dismutase) yang mahal sebagai biosensor antioksidan, alat ini 
menggunakan bakteri D. Radiodurans dan mineral zeolit yang merupakan
sumberdaya asli Indonesia.

Alat berupa biosensor ini dapat menganalisa kadar dan sifat antioksidan dari
berbagai jenis sampel baik itu berasal dari makanan, nutrasetika, suplemen
dan sebagainya.

The innovation is an antioxidant detector using D. Radiodurans bacteria and
zeolite instead of using expensive SOD enzyme. With this biosensor,
antioxidant in food and nutritional products can be identified. The bacteria
and zeolite are abundantly available in Indonesia.
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Perspektif
Keberhasilan kita melokalkan inovasi berbasis sumber daya Indonesia yang
melimpah, tidak saja memberikan kita kemandirian, tapi juga membuka peluang
bagi kita untuk menjadi pemain inovasi dunia.

Keunggulan Inovasi
l Lebih sensitif dan stabil, dan memberikan informasi analitik dan parameter 

kinetika sampel
l Penggunaan bakteri D.Radiodurans dan mineral zeolit yang merupakan sumber

daya Indonesia yang tersedia melimpah
l Imobilisasi enzim membuat desain menjadi lebih sederhana karena tidak 

membutuhkan reaktan
l Biaya produksi murah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dyah Iswantini, Zaenal Abidin dan Akhiruddin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

DAFTAR ISI

172 Dari Lele untuk Suplemen Lansia
From Catfish for the Elderly Supplement

174 Ganyang Malaria !
Abolish Malaria !

176 Diet untuk Si Kucing
Diet for The Cat

178 Nilai Baru dari Cucut
New Value from Sharks

180 Nilai Baru dari Sardin
New Value from Sardines

182 Obat Asma untuk Ayam
Asthma Cure for Chicken

184 Tabir Surya dari Samudra 

186 Perawat Otot dari Tempe
Muscle Care from Tempeh

188 Beras Laut
Oceanic Rice

190 Dari Masalah jadi Manfaat 
From Pests to Benefits

192 Bambu untuk Si Calon Ibu
Bamboo for The Expectant Mother

196 Popok Pintar untuk Si Kecil dan Si Kakek
Smart Diaper for The Little and The Grandpa

198 Rangka untuk Tulang Baru
Scaffolding for The New Bone

200 Tabir
The “ w” Oc anic S

202 Persembahan Kambing bagi Para Ibu
Goat Offerings for Women

204 Antibodi dalam Kapsul 
Encapsulated Antibody

206 Dari Tupai untuk Hatimu
From Tupaia for Your Liver

208 Kulit Pohon Penurun Gula
Sugar-Lowering Bark

210 Benang Merah Penyelamat Nyawa
Life-Saving Red String

DAFTAR ISI

Oceanic Sunscreen

212 Cangkang Udang Nano untuk Tulang
Nano Shrimp Shell for Healthy Bones

194 Plester Pintar
Smart Plaster

214 Cara Mudah Cek Kurang Darah
Easy Anemia Test Kit



DAFTAR ISI
216 Harapan dari Si Hitam

Prospects from the Black

218 Kekebalan dari Rumah Potong Hewan 
Immunity from Slaughterhouse

220 Kuatkan Tulang dengan Keong Sawah
Strengthen Bones with Rice Field Snails

222 Sapi Sehat Makan Sabun
Healthy Cows Eat Soap

224 Sehat Berkat Kuda Laut
Be Healthy with Seahorses

226 Tetap Segar dalam Pengawetan
Keep Fresh in Preservation

228 Urinal Cerdas 
Smart Urinoir

232 Pabrik Obat Tak Terlihat
Invisible Medicine Factory

234 Dari Spirulina untuk Nona Lina
From Spirulina to Miss Lina

236 Semulus Kulit Tuna
Smooth as Tuna Skin

238 Kehebatan Jahe Merah “Nano” 
The Great “Nano” Red Ginger

242 Proposal Manis dari Propolis
Sweet Proposal from Propolis

244 Antiemesis Berbasis Propolis
Propolis-based Antiemesis

248 Sumsum Sapi Anti Kerdil
Beef Marrow to Prevent Stunting

252 Siput Sakti Lawan Bakteri 
Magic Snail to Fight Bacteria

254 Anti Kanker dari Pesisir
Anti-Cancer along the Coastline

256 Yang Merah untuk yang Manis
The Red One for Sweetie

DAFTAR ISI

230 Sapi Super Lawan Flu Burung
Super Cows Fight Avian Flu

240 Cangkang Selamatkan Tulang
Eggshell Saves our Bones

246 Koalisi Sagu-Tempe Melawan Gula
Tempe Coalition Against Sugar

250 Garam Sehat dari Rumput Laut
Healthy Salt from Seaweed

258 Yang lmiah Buat Kolesterol 
Fighting Cholesterol Scientifically

260 Dua Temu Bertemu Melawan Kanker
Two Gingers Collaborate to Fight Cancer
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Nanobiosensor Antioksidan Berbasis
Biodiversitas Indonesia

Kuman Pelacak
Antioksidan

Antioxidants
Tracker Microbes

Inovasi ini menjawab permintaan akan alat deteksi antioksidan yang lebih
ekonomis. Dibandingkan dengan penggunaan enzim SOD (superoxide
dismutase) yang mahal sebagai biosensor antioksidan, alat ini 
menggunakan bakteri D. Radiodurans dan mineral zeolit yang merupakan
sumberdaya asli Indonesia.

Alat berupa biosensor ini dapat menganalisa kadar dan sifat antioksidan dari
berbagai jenis sampel baik itu berasal dari makanan, nutrasetika, suplemen
dan sebagainya.

The innovation is an antioxidant detector using D. Radiodurans bacteria and
zeolite instead of using expensive SOD enzyme. With this biosensor,
antioxidant in food and nutritional products can be identified. The bacteria
and zeolite are abundantly available in Indonesia.
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Perspektif
Keberhasilan kita melokalkan inovasi berbasis sumber daya Indonesia yang 
melimpah, tidak saja memberikan kita kemandirian, tapi juga membuka peluang
bagi kita untuk menjadi pemain inovasi dunia.

Keunggulan Inovasi
l Lebih sensitif dan stabil, dan memberikan informasi analitik dan parameter

kinetika sampel
l Penggunaan bakteri D.Radiodurans dan mineral zeolit yang merupakan sumber

daya Indonesia yang tersedia melimpah
l Imobilisasi enzim membuat desain menjadi lebih sederhana karena tidak

membutuhkan reaktan
l Biaya produksi murah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dyah Iswantini, Zaenal Abidin dan Akhiruddin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Formula Microsin (Mikroenkapsulasi Sinbiotik)
sebagai Suplemen Pakan Udang untuk Pencegahan
Penyakit Vibriosis

Suplemen Sehat
untuk Udang

Sehat
Healthy

Supplement for
Healthy Shrimp

Larangan penggunaan antibiotik pada budidaya udang menuntut adanya
alternatif pencegahan penyakit, dengan menggunakan probiotik yang lebih
aman dan ramah lingkungan. Hanya saja pemberian probiotik sebagai
pengganti antibiotik tidak praktis dan juga tidak tahan lama.

Microsin merupakan kombinasi dari sel mikroba dan nutrisi dengan proses
mikroenkapsulasi simbiotik sehingga kualitas sel probiotik tetap terjamin.
Selain memenuhi standar industri pakan udang, Microsin juga bermanfaat
untuk memperkuat sistem imun udang. Penggunaan Microsin ini dapat
meningkatkan produktivitas udang dengan menekan tingkat mortalitas
karena penyakit vibrosis.

Microsin is a combination of probiotic cells and nutrients using 
microencapsulation process in order to ensure the quality of probiotic cells.
Microsin not only meets the food industry standard, but also strengthen the
immune system of shrimp.
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Perspektif
Inovasi masa kini semakin dituntut untuk mencari solusi "ramah lingkungan", dan
yang dimaksud dalam hal ini termasuk: lingkungan alam, lingkungan usaha, dan
lingkungan sosial sekaligus!

Keunggulan Inovasi
l Proses mikroenkapsulasi menjaga viabilitas sel probiotik bertahan lama
l Meningkatkan survival rate udang 30% dibandingkan kontrol
l Meningkatkan laju pertumbuhan udang harian sebesar 2,9% dan rasio konversi

pakan yang tinggi (1,26)

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Munti Yuhana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

SEHAT - OBAT
BIOMEDIS
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Perspektif
Inovasi masa kini semakin dituntut untuk mencari solusi "ramah lingkungan", dan 
yang dimaksud dalam hal ini termasuk: lingkungan alam, lingkungan usaha, dan
lingkungan sosial sekaligus!

Keunggulan Inovasi
l Proses mikroenkapsulasi menjaga viabilitas sel probiotik bertahan lama
l Meningkatkan survival rate udang 30% dibandingkan kontrol
l Meningkatkan laju pertumbuhan udang harian sebesar 2,9% dan rasio konversi

pakan yang tinggi (1,26)

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Munti Yuhana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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SI-IJAH: Sistem Prediksi Formula Jamu dengan
Pendekatan Statistika dan Machine Learning

Si Pintar Peramu
Jamu

The Herbs
Formulator

Hasil inovasi merupakan sistem pemrograman berbasis web untuk meracik
jamu. Kekurangan pada jamu saat ini adalah lemahnya standarisasi formula
pada jamu, dan minimnya bukti ilmiah yang menunjukkan kaitan komposisi
jamu dengan efikasi/khasiat secara medis.

Program peramu jamu menjawab permasalahan tersebut dengan 
menggunakan pendekatan statistika, untuk melacak hubungan antara
komposisi jamu dan khasiatnya secara medis. Menggunakan program ini,
formulasi baru jamu dapat diracik dengan proses pencarian otomatis yang
dinamis sesuai target yang ingin dicapai.

The herbs formulator is an innovative web-based program for optimizing
herbal medicine formula. The program uses a statistical approach to track
the relationship between formula, and its medical efficacy/benefits. Using
this program, a new formulation of herbs can be optimized through an
automatic and dynamic searching process.
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Perspektif
Jamu yang bersumber dari tradisi dan kearifan lokal, dapat diilmiahkan dengan
bantuan komputer. Inovasi ini berpotensi untuk memadukan dan mensinergikan
pemakaian obat dan jamu di masa mendatang.

Keunggulan Inovasi
l Dapat meracik formula jamu baru dan menggeneralisasikannya untuk berbagai

penyakit kedalam 9 efikasi (manfaat)
l Pencarian dapat dipersempit dengan pendekatan statistika dan machine 

learning, sehingga rekomendasi lebih optimal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama :Wisnu Ananta Kusuma, Farit Afendi Mochammad, Rudi 

Heryanto, Aziz Kustiyo, Aries Fitriawan, Yuda Ristiawan dan Delly
Fahlevi Meidika

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Flora Indonesia sangat beragam dengan banyak fungsi dan zat aktif yang belum 
dieksplorasi dengan maksimal. Selain eksplorasi, diperlukan juga proses ekstraksi 
dan penggabungan yang tepat untuk mendapatkan khasiat yang maksimal.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah diperoleh 
l Proses mudah dilakukan 
l Penggunaan kedua herbal sudah terbukti secara tradisional

Potensi Aplikasi
Industri kesehatan, suplemen dan farmasi. 

Inovator
Nama  : Dyah Iswantini Pradono; Latifah K. Darusman; Min 

Rahminiwati; Rudi Heriyanto; Iskandar
Status Paten :   GRANTED

Formula Ekstrak Gabungan Apium Graveolens dan
Sida rhombifolia L. Sebagai Fitofarmaka Untuk
Penyakit Asam Urat

Jamu Asam Urat
Gout Fighting

Herbs

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Asam Urat (uric acid) secara alami dicerna oleh tubuh dan dikeluarkan melalui
air seni. Menumpuknya asam urat di dalam tubuh (hyperuricemia)
menyebabkan terbentuknya kristal asam urat dan berkembang menjadi
penyakit gout. 

Ekstrak gabungan antara flavonoid akar dan batang sidaguri, ekstrak etanol
100% akar Seledri, ekstrak etanol 100% dan batang Seledri dengan
perbandingan 4:4:14 terbukti ampuh menjadi obat antigout.

Formulasi ini mencegah terbentuknya asam urat dengan cara menghambat
aktivitas enzim Xantin Oksidase bahkan lebih efektif dibandingkan allopurinol 
(obat yang sering diberikan dokter). 

Formula ini juga telah diuji keamanannya atau uji toksisitas akut, artinya
formula ini tidak beracun dan aman untuk dikonsumsi.

Gout disease is a form of arthritis that is a painful inflammation and swelling
of the joints caused by the build up of uric acid in the body.

This can be prevented by using allopurinol ( synthetic inhibitor ) that inhibits
the Xantin Oksidase to build the uric acid.

A natural way to prevent gout is by mixing some traditional herbs, Sidaguri
and celery extracts proven to be better than the prescribed medicine.
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Perspektif
Flora Indonesia sangat beragam dengan banyak fungsi dan zat aktif yang belum 
dieksplorasi dengan maksimal. Selain eksplorasi, diperlukan juga proses ekstraksi 
dan penggabungan yang tepat untuk mendapatkan khasiat yang maksimal.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah diperoleh
l Proses mudah dilakukan
l Penggunaan kedua herbal sudah terbukti secara tradisional

Potensi Aplikasi
Industri kesehatan, suplemen dan farmasi.

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono; Latifah K. Darusman; Min 

Rahminiwati; Rudi Heriyanto; Iskandar
Status Paten :   GRANTED

Formula Ekstrak Gabungan Apium Graveolens dan 
Sida rhombifolia L. Sebagai Fitofarmaka Untuk 
Penyakit Asam Urat

Jamu Asam Urat
Gout Fighting 

Herbs

Asam Urat (uric acid) secara alami dicerna oleh tubuh dan dikeluarkan melalui 
air seni. Menumpuknya asam urat di dalam tubuh (hyperuricemia) 
menyebabkan terbentuknya kristal asam urat dan berkembang menjadi 
penyakit gout. 

Ekstrak gabungan antara flavonoid akar dan batang sidaguri, ekstrak etanol 
100% akar Seledri, ekstrak etanol 100% dan batang Seledri dengan 
perbandingan 4:4:14 terbukti ampuh menjadi obat antigout.

Formulasi ini mencegah terbentuknya asam urat dengan cara menghambat 
aktivitas enzim Xantin Oksidase bahkan lebih efektif dibandingkan allopurinol 
(obat yang sering diberikan dokter). 

Formula ini juga telah diuji keamanannya atau uji toksisitas akut, artinya 
formula ini tidak beracun dan aman untuk dikonsumsi.

Gout disease is a form of arthritis that is a painful inflammation and swelling 
of the joints caused by the build up of uric acid in the body. 

This can be prevented by using allopurinol ( synthetic inhibitor ) that inhibits 
the Xantin Oksidase to build the uric acid. 

A natural way to prevent gout is by mixing some traditional herbs, Sidaguri 
and celery extracts proven to be better than the prescribed medicine.
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SI-IJAH: Sistem Prediksi Formula Jamu dengan
Pendekatan Statistika dan Machine Learning

Si Pintar Peramu
Jamu

The Herbs
Formulator

Hasil inovasi merupakan sistem pemrograman berbasis web untuk meracik
jamu. Kekurangan pada jamu saat ini adalah lemahnya standarisasi formula
pada jamu, dan minimnya bukti ilmiah yang menunjukkan kaitan komposisi
jamu dengan efikasi/khasiat secara medis.

Program peramu jamu menjawab permasalahan tersebut dengan 
menggunakan pendekatan statistika, untuk melacak hubungan antara
komposisi jamu dan khasiatnya secara medis. Menggunakan program ini, 
formulasi baru jamu dapat diracik dengan proses pencarian otomatis yang
dinamis sesuai target yang ingin dicapai.

The herbs formulator is an innovative web-based program for optimizing
herbal medicine formula. The program uses a statistical approach to track
the relationship between formula, and its medical efficacy/benefits. Using
this program, a new formulation of herbs can be optimized through an
automatic and dynamic searching process.
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Perspektif
Jamu yang bersumber dari tradisi dan kearifan lokal, dapat diilmiahkan dengan 
bantuan komputer. Inovasi ini berpotensi untuk memadukan dan mensinergikan 
pemakaian obat dan jamu di masa mendatang.

Keunggulan Inovasi
l Dapat meracik formula jamu baru dan menggeneralisasikannya untuk berbagai

penyakit kedalam 9 efikasi (manfaat)
l Pencarian dapat dipersempit dengan pendekatan statistika dan machine

learning, sehingga rekomendasi lebih optimal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama :Wisnu Ananta Kusuma, Farit Afendi Mochammad, Rudi 

Heryanto, Aziz Kustiyo, Aries Fitriawan, Yuda Ristiawan dan Delly
Fahlevi Meidika

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Modifikasi “Minimal Model” untuk Diagnosa
Diabetes Tipe 2

Awasi Diabetes
Secara Mandiri

Autonomous
Diabetes Control

Deteksi penyakit Diabetes Tipe 2 pada umumnya dilakukan dengan tes
laboratorium dengan pengambilan sampel darah dan urin, sehingga hasil
yang dikeluarkan lebih akurat. Hanya saja tes laboratorium relatif mahal
untuk pre-diagnosa.

Inovasi Alat Bantu Deteksi Diabetes berfokus pada penciptaan perangkat
lunak yang dapat diintegrasi dengan alat monitor glukosa 'Self-Monitoring
of Blood Glucose' (SMBG). Alat ini dapat mendeteksi apakah seseorang
memiliki kadar gula normal (sehat), pre-diabetes, atau diabetes, sehingga
deteksi dapat dilakukan secara mandiri.

The innovation is about a software which can be connected to a 'Self-
Monitor of blood Glucose'(SMGB) device. This device is able to detect the
status of patient, either has normal blood sugar level (healthy), prediabetic
or diabetic. The test can be individually done.
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Perspektif
Teknologi menyediakan kemudahan bagi kita untuk menjaga keseh atan 
secaramandiri, dengan mengambil sebagian fungsi laboratorium klinik, sebagian 
fungsi dokter; dan dapat dilakukan sendiri setiap saat.

Keunggulan Inovasi
l Mampu mendeteksi kemungkinan diabetes tanpa melalui uji laboratorium
l Mendorong dilakukannya kesehatan preventif

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Agus Kartono, Nurullaeli dan Ardian Arif Setiawan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Jangan pernah memandang rendah biji-bijian alami, karena dari ekstraknya bisa 
didapatkan beberapa jenis bahan yang bisa digunakan untuk kosmetik yang 
bermutu.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah didapat
l Biaya pembuatan lipstik menggunakan lemak tengkawang lebih rendah

Potensi Aplikasi
Tepat untuk diaplikasi di industri kosmetika.

Inovator
Nama        : Erliza Hambali, Irawadi Jamaran, Sri Saeni, Tun Tedja I, Ani 

Suryani, Zainal A. Mas’ud
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Pemanfaatan Lemak Tengkawang Sebagai Substituen
Malam pada Pembuatan Lipstik

Lipstik Murah
Kualitas "Wah” 
Affordable Yet

Luxurious
Lipstick

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Lemak Tengkawang yang diekstraksi dari biji tengkawang (Shorea spp),
selama ini sebagian besar hanya digunakan untuk meningkatkan titik leleh
lemak coklat pada industri coklat yang nilai ekonominya masih rendah.

Lemak tengkawang yang diekstraksi dari biji tengkawang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan batang lipstik.

Setelah diekstrak, lemak kemudian dimurnikan untuk menghasilkan rasa 
dan bau yang tidak enak serta warna yang tidak menarik. Lemak
tengkawang kemudian dicampur sebagai bahan pembentuk batang lipstik.

The economic value of tengkawang fatty extracted from the seed could be
significantly increased if it is utilized for cosmetics, rather than merely as
hardener on chocolate production.

After being extracted, the fatty needs to be purified to get rid of the bad taste
and smell and also bad looking colors.

The purified tengkawang fatty can be used as a material for lipstick.
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Perspektif
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Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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Luxurious 
Lipstick
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dan bau yang tidak enak serta warna yang tidak menarik. Lemak 
tengkawang kemudian dicampur sebagai bahan pembentuk batang lipstik.

The economic value of tengkawang fatty extracted from the seed could be 
significantly increased if it is utilized for cosmetics, rather than merely as 
hardener on chocolate production.

After being extracted, the fatty needs to be purified to get rid of the bad taste 
and smell and also bad looking colors.

The purified tengkawang fatty can be used as a material for lipstick.
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Perspektif
Teknologi menyediakan kemudahan bagi kita untuk menjaga keseh atan 
secaramandiri, dengan mengambil sebagian fungsi laboratorium klinik, sebagian
fungsi dokter; dan dapat dilakukan sendiri setiap saat.

Keunggulan Inovasi
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Pati Sagu Taut Silang Fosfat: Biomaterial
Beraplikasi Luas

Pengemulsi Alami
Nan Aman

All Natural and
Safe Emulsifier

Pati Taut-Silang Fosfat (PTSF) merupakan teknologi modifikasi pati yang
banyak digunakan dalam industri makanan/minuman, sebagai bahan
pengental, emulsifier, pati resistan,dan kebutuhan farmasi.

Berbagai PTSF menggunakan material yang bersifat toksik dengan kondisi
basa khusus. Inovasi ini menawarkan penggunaan sagu sebagai bahan baku
PTSF, yang dapat disintesis pada kondisi asam menjadikan proses sintesis
lebih efektif dan efisien.

Crosslinked-sago-starch-phosphate (SgP) is a technology of phosphate
modification which widely used in food and pharmacy industries. Various
SgPs are using toxic ingredients in its process. This innovation offers the use
of sago as the main ingredient of SgP, which is safe and can be synthesized in
acidic environment, to make the process more effective and efficient.

ons in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Pati Sagu Taut Silang Fosfat: Biomaterial Beraplikasi Luas

Keunggulan Inovasi
l PTSF disintesis dengan bahan ramah lingkungan pada suasana asam yang lebih

efektif dan efisien
l Derajat Substitusi Fosfat yang dicapai dapat diatur berdasarkan 4 parameter, 

yaitu pH, suhu, waktu reaksi, dan laju pengadukan
l Menggunakan sagu lokal sebagai sumber pati yang murah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Sugiarti, Tun Tedja Irawadi dan Jorion Romengga
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Sebuah budidaya akan memastikan tersedianya bahan baku secara berkelanjutan, 
begitu pula jika bakteri dibudidayakan maka akan mampu menyediakan kebutuhan 
bahan baku berbagai industri obat.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan bahan alami

Potensi Aplikasi
Industri pangan, minyak, kedokteran, kosmetika.

Inovator
Nama  : Erliza Noor, Subagyo                                                                 
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Produksi Asam Hialuronat pada Kultivasi Semi
Sinambung Menggunakan Streptococcus
zooepidemicus

Asam
Hialuronat dari

Bakteri
Bersahabat

Hyaluronic Acid
From Friendly

Bacteria

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Asam Hialuronat merupakan salah satu bahan obat yang banyak digunakan
sebagai skin filter, yang fungsinya bersama-sama dengan kolagen dan elastin
mengatasi masalah kerutan pada kulit. Asam Hialuronat akan berikatan dengan
air dan dengan mudah mengisi lipatan kulit di sekitar mulut dan pipi.

Kerutan yang ada akan segera hilang setelah suntikan dilakukan. Salah satu
keunggulan dari gel asam hialuronat adalah reaksi alergi lebih ringan
dibandingkan dengan kolagen.

Dengan menggunakan kultur biakan mikroorganisme bakteri Streptococcus
zooepidemicus, produksi asam hialuronat dilakukan secara semi sinambung,
dengan mempertahankan kondisi kultivasi pada suhu dan kecepatan tertentu
dan dilakukan berulang-ulang.

Hialuronat Acid is widely used as skin filler that helps remove skin wrinkle.
Combined together with collagen and elastin, it can be injected underneath the
skin and usually shows less allergic reaction.

Using the prolific culture of microorganism bacteria Streptococus 
zooepidemicus, Hialuronat Acid is produced semi continously, by keeping the
culture’s condition is maintained at a certain temperature and speed;
repeatedly.
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Perspektif
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dengan mempertahankan kondisi kultivasi pada suhu dan kecepatan tertentu 
dan dilakukan berulang-ulang.

Hialuronat Acid is widely used as skin filler that helps remove skin wrinkle. 
Combined together with collagen and elastin, it can be injected underneath the 
skin and usually shows less allergic reaction.

Using the prolific culture of microorganism bacteria Streptococus 
zooepidemicus, Hialuronat Acid is produced semi continously, by keeping the 
culture’s condition is maintained at a certain temperature and speed; 
repeatedly.
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Perspektif
Pati Sagu Taut Silang Fosfat: Biomaterial Beraplikasi Luas

Keunggulan Inovasi
l PTSF disintesis dengan bahan ramah lingkungan pada suasana asam yang lebih

efektif dan efisien
l Derajat Substitusi Fosfat yang dicapai dapat diatur berdasarkan 4 parameter,
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l Menggunakan sagu lokal sebagai sumber pati yang murah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Sugiarti, Tun Tedja Irawadi dan Jorion Romengga
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Jahit Luka dengan Benang Sutera CoklatJahit Bedah 
Kupu Gajah

Surgical Suture
from Atlas

Moth
Dalam bidang biomedis, benang sutera dari ulat sutera (B. mori) sudah
umum digunakan sebagai benang jahit bedah dan diproduksi secara massal.
Namun selain ulat sutera, jenis benang sutera coklat dari ngengat (A. atlas
Linn.) dapat menggantikan sutera sebagai benang jahit bedah untuk
membantu proses penyembuhan jaringan lunak.

Hasil pengujian in-vitro dan in-vivo menunjukkan sutera coklat memiliki
sifat yang lebih baik dari sutera B. mori. Dengan teknologi sederhana dan
biaya produksi lebih rendah, benang sutera coklat ini berpotensi untuk
pemenuhan maupun substitusi produk implan biomedis nasional yang
selama ini masih impor dari luar negeri.

In biomedical field, the usage of silk from silkworm (B. mori) as a surgical
suture is already common and widely mass-produced. Silk from giant silk
moth (A. atlas Linn.) can potentially become superior substitute that can be
produced locally.
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Perspektif
Kupu gajah Indonesia adalah kerabat dekat kupu ulat sutera, berpotensi 
menggantikan sutera sebagai bahan benang bedah; produk dalam negeri, telah
berwarna, bahkan terbukti superior secara klinis.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki spesifikasi anti bakteri dan tingkat biokompatibilitas jaringan yang 

lebih baik dibandingkan benang bedah yang umum dipakai
l Memiliki warna coklat alami yang menonjol, sehingga tidak membutuhkan

pewarna tambahan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Deni Noviana, Gunanti dan Abas 

Kurniawan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Siapa yang menyangka bahwa ekstrak biji tanaman bakau yang banyak ditemui di 
pantai, ternyata mampu menjadi bahan dasar pembuatan tabir surya yang aman 
digunakan oleh manusia.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan bahan dasar alami dan ramah lingkungan 
l Memiliki SPF 15-22 yang memenuhi standar yang ditetapkan

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan di industri kosmetika.

Inovator
Nama  : Linawati Hardjito
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Ekstrak, Proses Pembuatan, Penggunaan dan
Formulasi Biji Mangrove xylocarpus sp. sebagai
Bahan Aktif Tabir Surya

Tabir Surya dari
Mangrove

Sun Block from
Mangrove

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Tanaman bakau atau Mangrove xylocarpus sp. banyak tumbuh di pantai-
pantai di Indonesia. Selain berfungsi sebagai penahan abrasi pantai, biji
mangrove pun dapat dikembangkan sebagai bahan pembuat tabir surya.

Ekstrak biji mangrove, sebagai bahan pembuat tabir surya ini dapat
diperoleh dengan melakukan pemotongan bahan, pengeringan, 
pembubukan, maserasi, penyaringan dan pengeringan filtrat.

Kemudian ekstrak ini dicampur bahan lain untuk sediaan kosmetik yang
menghasilkan ekstrak yang bersifat polar. Formula tabir surya ini memiliki
SPF antara 15-22, yang berarti memenuhi standar yang ditetapkan.

Extract of mangrove seed could be used as raw material to produce sun
block cosmetic.

The extract could be produced through some steps, cutting the seed, drying,
pulverisation, maseration, filtering, and filtrat drying.

Then the extract is mixed for cosmetic uses. The sunblock produced has SPF
between 15-22.
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Produksi Nanopropolis dengan Cara Inklusi pada ß-
siklodekstrin sebagai Bahan Antikanker Payudara

Propolis Nano :
Propolis Super

Nano-Propolis :
Super Propolis

Propolis merupakan resin yang dihasilkan oleh lebah. Di dalamnya
terkandung lebih dari 180 senyawa, diantaranya senyawa flavonoid (flavon,
flavonol, flavonon), senyawa fenolat dan senyawa aromatik.

Senyawa tersebut merupakan unsur aktif yang penting dalam farmakologi
dan aktivitas biologis. Inovasi ini menitik-beratkan pada penggunaan
teknologi nano dalam pembuatan propolis dari lebah Trigona sp. Teknologi
nano dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kelarutan propolis dalam air.
Nanopropolis ini juga berbahan penyalut ß-siklodekstrin dan mampu
menghambat sel kanker payudara MCF-7 dan menyembuhkan luka.

The innovation focuses on using nano-technology in propolis production in
order to improve the Nanopropolis' functional efficiency and water
solubility. Nanopropolis coated with ß-cyclodextrin is capable of inhibiting
breast cancer cell MCF-7.
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Perspektif
Proses inovasi seringkali memerlukan kerja simultan. Sembari menunggu hasil uji
klinis efektivitas obat, dilakukan juga inovasi untuk cara delivery obatnya (Drug
Delivery System).

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan teknologi nano serta bahan penyalut ß-siklodekstrin sehingga 

meningkatkan efisiensi kerja dan kelarutan nanopropolis dalam air
l Penggunaan nanopropolis relatif aman karena tidak menyebabkan kerusakan

jaringan
l Propolis merupakan bahan alami yang dapat mengurangi efek buruk dari obat

kanker konvensional

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Akhmad Endang Zainal Hasan, Agus Setiyono, Djumali 

Mangunwidjaja, Titi Candra Sunarti dan Ono Suparno
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Menghasilkan unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam ukuran yang tepat 
menggunakan sumber alami dari limbah yang alami pula dan tersedia banyak, 
menjawab secara tepat kebutuhan manusia akan nutrisi.

Keunggulan Inovasi
l Dapat memproses limbah invertebrata menjadi sediaan kalsium
l Dapat memproduksi kalsium Nano melalui teknologi nano
l Dapat dijadikan suplemen
l Memiliki rasa yang bagus dan harganya murah
l Tidak menimbulkan alergi

Potensi Aplikasi
Industri suplemen makanan.

Inovator
Nama  : Pipih Suptijah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber Nano Kalsium Hewani dari
Perairan

Cangkang
Sumber Kalsium

Nano
Shells for Nano

Calcium

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Kalsium dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup, karena bila terlalu
banyak dan tidak diserap tubuh dapat menjadi masalah kesehatan yang lain.
Memperkecil ukuran mineral kalsium menjadi nano (10-9 m) dengan teknologi
nano-blend akan membuat penyerapan secara langsung oleh sel menjadi lebih
semp

Sumber kalsium yang dijadikan suplemen sendiri saat ini masih banyak diimpor,
padahal sumber kalsium alami banyak ditemukan pada hewan-hewan laut,
terutama pada cangkang hewan yang berkulit keras seperti kepiting dan udang.

Pemanfaatan limbah invertebrata (crustacea) sebagai sumber kalsium hewani
yang compatible bagi tulang, menggunakan teknologi nano-blend merupakan
suatu terobosan yang layak ditindaklanjuti.

-9Nano-calcium supplement (10 m) is absorbed and utilized more effectively by
human cells due to its nano size. The calcium itself is found abundantly in the
shells of sea invertebrae such as crabs or shrimps.

The process of turning shells wastes of sea invertebrae into nano-calcium source
using nano-blend technology for calcium supplement is worth to look at, since
most of the sources are now imported.
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Perspektif
Menghasilkan unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam ukuran yang tepat 
menggunakan sumber alami dari limbah yang alami pula dan tersedia banyak, 
menjawab secara tepat kebutuhan manusia akan nutrisi.

Keunggulan Inovasi
l Dapat memproses limbah invertebrata menjadi sediaan kalsium
l Dapat memproduksi kalsium Nano melalui teknologi nano
l Dapat dijadikan suplemen
l Memiliki rasa yang bagus dan harganya murah
l Tidak menimbulkan alergi

Potensi Aplikasi
Industri suplemen makanan.

Inovator
Nama : Pipih Suptijah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber Nano Kalsium Hewani dari 
Perairan

Cangkang 
Sumber Kalsium 

Nano
Shells for Nano 

Calcium
Kalsium dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup, karena bila terlalu 
banyak dan tidak diserap tubuh dapat menjadi masalah kesehatan yang lain. 
Memperkecil ukuran mineral kalsium menjadi nano (10-9 m) dengan teknologi 
nano-blend akan membuat penyerapan secara langsung oleh sel menjadi lebih 
sempurna. 

Sumber kalsium yang dijadikan suplemen sendiri saat ini masih banyak diimpor, 
padahal sumber kalsium alami banyak ditemukan pada hewan-hewan laut, 
terutama pada cangkang hewan yang berkulit keras seperti kepiting dan udang. 

Pemanfaatan limbah invertebrata (crustacea) sebagai sumber kalsium hewani 
yang compatible bagi tulang, menggunakan teknologi nano-blend merupakan 
suatu terobosan yang layak ditindaklanjuti. 

-9Nano-calcium supplement (10 m) is absorbed and utilized more effectively by 
human cells due to its nano size. The calcium itself is found abundantly in the 
shells of sea invertebrae such as crabs or shrimps. 

The process of turning shells wastes of sea invertebrae into nano-calcium source 
using nano-blend technology for calcium supplement is worth to look at, since 
most of the sources are now imported.
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Produksi Nanopropolis dengan Cara Inklusi pada ß-
siklodekstrin sebagai Bahan Antikanker Payudara

Propolis Nano :
Propolis Super

Nano-Propolis :
Super Propolis

Propolis merupakan resin yang dihasilkan oleh lebah. Di dalamnya
terkandung lebih dari 180 senyawa, diantaranya senyawa flavonoid (flavon,
flavonol, flavonon), senyawa fenolat dan senyawa aromatik.

Senyawa tersebut merupakan unsur aktif yang penting dalam farmakologi 
dan aktivitas biologis. Inovasi ini menitik-beratkan pada penggunaan
teknologi nano dalam pembuatan propolis dari lebah Trigona sp. Teknologi 
nano dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kelarutan propolis dalam air. 
Nanopropolis ini juga berbahan penyalut ß-siklodekstrin dan mampu
menghambat sel kanker payudara MCF-7 dan menyembuhkan luka.

The innovation focuses on using nano-technology in propolis production in
order to improve the Nanopropolis' functional efficiency and water
solubility. Nanopropolis coated with ß-cyclodextrin is capable of inhibiting
breast cancer cell MCF-7.

149

Perspektif
Proses inovasi seringkali memerlukan kerja simultan. Sembari menunggu hasil uji 
klinis efektivitas obat, dilakukan juga inovasi untuk cara delivery obatnya (Drug 
Delivery System).

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan teknologi nano serta bahan penyalut ß-siklodekstrin sehingga

meningkatkan efisiensi kerja dan kelarutan nanopropolis dalam air
l Penggunaan nanopropolis relatif aman karena tidak menyebabkan kerusakan

jaringan
l Propolis merupakan bahan alami yang dapat mengurangi efek buruk dari obat

kanker konvensional

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Akhmad Endang Zainal Hasan, Agus Setiyono, Djumali 

Mangunwidjaja, Titi Candra Sunarti dan Ono Suparno
Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Bakteri Asam Laktat asal Air Susu Ibu untuk
Menurunkan Kadar Kolesterol dan Mencegah Diare

Guna ASI Bagi
yang Bukan Bayi

Breast Milk
Benefits for Non

Infant Bakteri Asam Laktat teruji mampu memberikan berbagai manfaat
kesehatan, seperti meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol,
dan sebagainya. Penelitian menunjukan bahwa Air Susu Ibu (ASI)
mengandung bakteri asam laktat yang memiliki fungsi tertentu bagi tubuh.

ASI mengandung dua bakteri asam laktat, yaitu Bakteri Pediococcus
pentosaceus A38 dan Lactobasillus rhamnosus R23. Bakteri Pediococcus
pentosaceus A38 terbukti dapat menurunkan kadar kolestrol darah dan
menekan E. coli. Sedangkan Lactobasillus rhamnosus R23 berpotensi
sebagai pencegah diare akibat infeksi E. coli enteropatogenik. Kedua bakteri
ini dapat digunakan untuk memfermentasi susu menghasilkan yogurt dan
produk fermentasi lainnya.

Breast Milk (ASI) contains two types of lactic acid bacteria with specific
benefits for health. Pediococcus Pentosaceus A38 was proven to reduce the
serum cholesterol level and suppress E. coli in feces. In addition,
Lactobasillus rhamnosus R23 has the potential to prevent diarrhea. These
bacteria can be used in the milk fermentation to produce yogurt as well as
other fermented products.
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Perspektif
Riset membuktikan bahwa air susu ibu (ASI) tidak hanya berguna hanya bagi bayi.
Inovasi mengantarkan ASI agar dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, selain 
bayi

Keunggulan Inovasi
l Dapat menurunkan kolesterol dan mencegah diare
l Dapat digunakan sebagai probiotik dalam produk susu fermentasi
l Dapat digunakan sebagai bahan pangan fungsional untuk memperbaiki 

keseimbangan mikrobiota saluran pencernaan.

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Lilis Nuraida, Endang Prangdimurti, Hana, Antung Sima 

Fierliyanti, Apriliani W. Hartanti dan Qamariyah Nurdin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Memperluas pengembangan dan penelitian obat-obatan herbal alami fitofarmaka 
bukan hanya pada manusia dan hewan darat, tetapi juga hewan air.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat antibakteri tanpa menyebabkan resistensi pada bakteri patogen
l Bersifat anti radang, penyembuhan MAS cepat
l Meningkatkan daya tahan ikan
l Ramah lingkungan
l Proses produksi murah dan sederhana
l Penggunaannya praktis, dapat digunakan untuk anak ikan maupun ikan 

dewasa
l Bahan baku mudah didapatkan

Potensi Aplikasi
Pengembangan fitofarmaka untuk hewan, lebih spesifik digunakan untuk 
mengobati penyakit MAS pada ikan air tawar, bisa diaplikasi di industri budidaya 
ikan, dan industri obat-obatan hewan.

Inovator
Nama  : Sri Lestari Angka
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Ekstrak Daun Sirih, Daun Jambu Biji dan
Sambiloto untuk Penyakit MAS (Motile
Aeromonad Septicaemia) pada Ikan

Jamu MAS
untuk Lele
MAS Herb

Medicine for Cat
Fish

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Penyakit MAS atau Motile Aeromonad Septicaemia masih menjadi wabah di
budidaya ikan air tawar sampai sekarang, dan banyak menyerang jenis ikan
lele. Bakteri patogen yang menjadi penyebab penyakit ini resisten terhadap
berbagai jenis antibiotik.

Invensi ini adalah antibiotik alami dengan menggunakan ekstrak daun sirih,
daun jambu biji dan sambiloto, yang selain ramah lingkungan juga dapat 
meningkatkan daya tahan (imunitas) ikan.

Bahan pembuat antibiotik mudah didapat dan dibudidaya, proses 
pembuatan juga mudah dan lebih murah dari antibiotik komersil lainnya.
Antibiotik ini bukan saja dapat mengobati, tetapi juga dapat mencegah ikan
sakit MAS dengan dosis lebih rendah, saat kondisi ikan lemah.

The pathogen bacteria which causes MAS disease (Motile Aeromonad
Septicaemia) on fresh water fish, especially catfish, is resistant to many
antibiotics.

The natural herbal medicine, made from extract of Betel, Guava and
Sambiloto leaves, is proven to have cured the disease while increasing the
immune system of the fish, preventing further outbreaks.
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Perspektif
Memperluas pengembangan dan penelitian obat-obatan herbal alami fitofarmaka 
bukan hanya pada manusia dan hewan darat, tetapi juga hewan air.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat antibakteri tanpa menyebabkan resistensi pada bakteri patogen
l Bersifat anti radang, penyembuhan MAS cepat
l Meningkatkan daya tahan ikan
l Ramah lingkungan
l Proses produksi murah dan sederhana
l Penggunaannya praktis, dapat digunakan untuk anak ikan maupun ikan

dewasa
l Bahan baku mudah didapatkan

Potensi Aplikasi
Pengembangan fitofarmaka untuk hewan, lebih spesifik digunakan untuk 
mengobati penyakit MAS pada ikan air tawar, bisa diaplikasi di industri budidaya
ikan, dan industri obat-obatan hewan.

Inovator
Nama : Sri Lestari Angka
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Ekstrak Daun Sirih, Daun Jambu Biji dan 
Sambiloto untuk Penyakit MAS (Motile 
Aeromonad Septicaemia) pada Ikan

Jamu MAS 
untuk Lele
MAS Herb 

Medicine for Cat 
Fish

Penyakit MAS atau Motile Aeromonad Septicaemia masih menjadi wabah di 
budidaya ikan air tawar sampai sekarang, dan banyak menyerang jenis ikan 
lele. Bakteri patogen yang menjadi penyebab penyakit ini resisten terhadap 
berbagai jenis antibiotik. 

Invensi ini adalah antibiotik alami dengan menggunakan ekstrak daun sirih, 
daun jambu biji dan sambiloto, yang selain ramah lingkungan juga dapat 
meningkatkan daya tahan (imunitas) ikan. 

Bahan pembuat antibiotik mudah didapat dan dibudidaya, proses 
pembuatan juga mudah dan lebih murah dari antibiotik komersil lainnya. 
Antibiotik ini bukan saja dapat mengobati, tetapi juga dapat mencegah ikan 
sakit MAS dengan dosis lebih rendah, saat kondisi ikan lemah.

The pathogen bacteria which causes MAS disease (Motile Aeromonad 
Septicaemia) on fresh water fish, especially catfish, is resistant to many 
antibiotics. 

The natural herbal medicine, made from extract of Betel, Guava and 
Sambiloto leaves, is proven to have cured the disease while increasing the 
immune system of the fish, preventing further outbreaks.
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Bakteri Asam Laktat asal Air Susu Ibu untuk
Menurunkan Kadar Kolesterol dan Mencegah Diare

Guna ASI Bagi
yang Bukan Bayi

Breast Milk
Benefits for Non

Infant Bakteri Asam Laktat teruji mampu memberikan berbagai manfaat
kesehatan, seperti meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, 
dan sebagainya. Penelitian menunjukan bahwa Air Susu Ibu (ASI)
mengandung bakteri asam laktat yang memiliki fungsi tertentu bagi tubuh.

ASI mengandung dua bakteri asam laktat, yaitu Bakteri Pediococcus
pentosaceus A38 dan Lactobasillus rhamnosus R23. Bakteri Pediococcus 
pentosaceus A38 terbukti dapat menurunkan kadar kolestrol darah dan 
menekan E. coli. Sedangkan Lactobasillus rhamnosus R23 berpotensi
sebagai pencegah diare akibat infeksi E. coli enteropatogenik. Kedua bakteri
ini dapat digunakan untuk memfermentasi susu menghasilkan yogurt dan
produk fermentasi lainnya.

Breast Milk (ASI) contains two types of lactic acid bacteria with specific
benefits for health. Pediococcus Pentosaceus A38 was proven to reduce the
serum cholesterol level and suppress E. coli in feces. In addition,
Lactobasillus rhamnosus R23 has the potential to prevent diarrhea. These
bacteria can be used in the milk fermentation to produce yogurt as well as
other fermented products.

151

Perspektif
Riset membuktikan bahwa air susu ibu (ASI) tidak hanya berguna hanya bagi bayi. 
Inovasi mengantarkan ASI agar dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, selain 
bayi

Keunggulan Inovasi
l Dapat menurunkan kolesterol dan mencegah diare
l Dapat digunakan sebagai probiotik dalam produk susu fermentasi
l Dapat digunakan sebagai bahan pangan fungsional untuk memperbaiki

keseimbangan mikrobiota saluran pencernaan.

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Lilis Nuraida, Endang Prangdimurti, Hana, Antung Sima 

Fierliyanti, Apriliani W. Hartanti dan Qamariyah Nurdin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Biskuit Pati Lambat Cerna Ubi Jalar Ungu untuk
Diabetes

Biskuit Ungu
untuk Si Manis

Purple Cookie for
Sweetie

Biskuit Ubi Jalar Ungu Sehat adalah inovasi pengolahan pati ubi jalar ungu
melalui beberapa tahapan. Komposisi biskuit ini dapat menurunkan kadar
glukosa darah secara signifikan, serta menurunkan kadar kolesterol dan
trigliserida serum.

Proses optimalisasi produksi pati hidrotermal menggunakan kadar air 50%
dan suhu 75oC dan campuran pati ubi jalar ungu, menghasilkan pati lambat
cerna yang jika dikonsumsi dapat memberikan efek kenyang lebih lama,
sehingga cocok menjadi makanan alternatif yang sehat bagi penderita
diabetes atau yang sedang menjalani diet.

Healthy Purple Sweet Potato Biscuits for Diabetes is made from purple sweet
potato starch, through a specific hydrothermal processing. This biscuit can
significantly lower blood glucose level, triglycerides serum and cholesterol
level. The high starch contents of this biscuit gives longer satisfying feeling,
and is suitable for the diabetics and people on weight-loss program
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Perspektif
Seringkali kita tidak tahu bahwa solusi atas masalah yang kita hadapi sebenarnya 
tersedia melimpah-ruah dan murah di sekitar kita. Inovasi membuatnya menjadi 
nyata.

Keunggulan Inovasi
l Pati lambat cerna ubi jalar ungu dihasilkan melalui teknologi hidrotermal
l Sebagai makanan alternatif yang sehat bagi penderita diabetes atau yang 

sedang menjalani diet
l Memiliki kapasitas antioksidan tinggi, berkontribusi sebagai pemenuhan 

konsumsi vitamin C dan menangkal radikal bebas dalam tubuh

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sedarnawati Yasni, Antin Suswantinah dan Iceu Agustinisari
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Orang terkadang lupa bahwa alam memberikan banyak pilihan. Menyadari bahwa 
pilihan lain tersebut ada, menggunakannya dan terus mengembangkannya akan 
menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan aktif alami antimikroba dalam minyak jarak dapat menghambat 

beberapa jenis mikroba pathogen pada kulit
l Mempunyai aktivitas antimikroba lebih tinggi daripada sabun berbasis minyak 

nabati lain
l Aman digunakan oleh manusia dan limbah cair yang dihasilkan bersifat ramah 

lingkungan

Potensi Aplikasi
Formula pembuatan sabun nabati dengan basis minyak jarak dapat digunakan di 
industri sabun kesehatan, kecantikan atau untuk cairan pembersih lainnya.

Inovator
Nama  : Erliza Hambali, Dwi Setyaningsih, Ani Suryani, Mira Rivai, Malik 

Gunawan, Gabriel Pase, Sri Windarwati
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sabun Kesehatan dari Minyak Jarak
Pagar

Sehat dengan
Sabun Minyak

Jarak
Healthy with
Jatropha Oil

Soap

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Jarak pagar selain dikenal sebagai alternatif bahan bakar minyak ternyata
juga memiliki manfaat untuk dijadikan sabun kesehatan. Minyak nabati
jarak pagar mempunyai sifat anti mikroba bakteri pathogen, yang dalam
bentuk sabun ternyata lebih aktif menyingkirkan bakteri S. aureus dan E. coli
dari pada sabun berbasis minyak nabati lainnya. 

Sabun minyak jarak terbuat dari minyak jarak murni, larutan NaOH 30%, 
Gliserin, Sukrosa, Bioethanol 70%, dan minyak atsiri. Tambahan minyak 
atsiri memberikan efek relaksasi melalui aromanya dan efek pengobatan
bagi kulit bermasalah seperti berjerawat, eksim akibat jamur juga penyakit
kulit lainnya. Bagi kulit yang tidak bermasalah, pemakaian sabun berkhasiat
ini berfungsi untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan kulit.

Jatropha oil has anti - microbial properties and if used as soap is proven to be
more active to get rid off the S.aureus and E. coli than any other plant - oil
based soap.

Adding other ingredients such as essential oil, gives relaxing sensation, and
heals some skin problems such as acne, eczema related to fungi and others,
making the soap a healthy natural choice to use.
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Perspektif
Orang terkadang lupa bahwa alam memberikan banyak pilihan. Menyadari bahwa 
pilihan lain tersebut ada, menggunakannya dan terus mengembangkannya akan 
menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan aktif alami antimikroba dalam minyak jarak dapat menghambat

beberapa jenis mikroba pathogen pada kulit
l Mempunyai aktivitas antimikroba lebih tinggi daripada sabun berbasis minyak

nabati lain
l Aman digunakan oleh manusia dan limbah cair yang dihasilkan bersifat ramah

lingkungan

Potensi Aplikasi
Formula pembuatan sabun nabati dengan basis minyak jarak dapat digunakan di
industri sabun kesehatan, kecantikan atau untuk cairan pembersih lainnya.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Dwi Setyaningsih, Ani Suryani, Mira Rivai, Malik 

Gunawan, Gabriel Pase, Sri Windarwati
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sabun Kesehatan dari Minyak Jarak 
Pagar

Sehat dengan 
Sabun Minyak 

Jarak
Healthy with 
Jatropha Oil 

Soap

Jarak pagar selain dikenal sebagai alternatif bahan bakar minyak ternyata 
juga memiliki manfaat untuk dijadikan sabun kesehatan. Minyak nabati 
jarak pagar mempunyai sifat anti mikroba bakteri pathogen, yang dalam 
bentuk sabun ternyata lebih aktif menyingkirkan bakteri S. aureus dan E. coli 
dari pada sabun berbasis minyak nabati lainnya. 

Sabun minyak jarak terbuat dari minyak jarak murni, larutan NaOH 30%, 
Gliserin, Sukrosa, Bioethanol 70%, dan minyak atsiri. Tambahan minyak 
atsiri memberikan efek relaksasi melalui aromanya dan efek pengobatan 
bagi kulit bermasalah seperti berjerawat, eksim akibat jamur juga penyakit 
kulit lainnya. Bagi kulit yang tidak bermasalah, pemakaian sabun berkhasiat 
ini berfungsi untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan kulit.

Jatropha oil has anti - microbial properties and if used as soap is proven to be 
more active to get rid off the S.aureus and E. coli than any other plant - oil 
based soap.    

Adding other ingredients such as essential oil, gives relaxing sensation, and 
heals some skin problems such as acne, eczema related to fungi and others, 
making the soap a healthy natural choice to use. 
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Biskuit Pati Lambat Cerna Ubi Jalar Ungu untuk
Diabetes

Biskuit Ungu
untuk Si Manis

Purple Cookie for
Sweetie

Biskuit Ubi Jalar Ungu Sehat adalah inovasi pengolahan pati ubi jalar ungu 
melalui beberapa tahapan. Komposisi biskuit ini dapat menurunkan kadar
glukosa darah secara signifikan, serta menurunkan kadar kolesterol dan
trigliserida serum.

Proses optimalisasi produksi pati hidrotermal menggunakan kadar air 50%
dan suhu 75oC dan campuran pati ubi jalar ungu, menghasilkan pati lambat 
cerna yang jika dikonsumsi dapat memberikan efek kenyang lebih lama, 
sehingga cocok menjadi makanan alternatif yang sehat bagi penderita
diabetes atau yang sedang menjalani diet.

Healthy Purple Sweet Potato Biscuits for Diabetes is made from purple sweet
potato starch, through a specific hydrothermal processing. This biscuit can
significantly lower blood glucose level, triglycerides serum and cholesterol
level. The high starch contents of this biscuit gives longer satisfying feeling,
and is suitable for the diabetics and people on weight-loss program
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Perspektif
Seringkali kita tidak tahu bahwa solusi atas masalah yang kita hadapi sebenarnya 
tersedia melimpah-ruah dan murah di sekitar kita. Inovasi membuatnya menjadi
nyata.

Keunggulan Inovasi
l Pati lambat cerna ubi jalar ungu dihasilkan melalui teknologi hidrotermal
l Sebagai makanan alternatif yang sehat bagi penderita diabetes atau yang

sedang menjalani diet
l Memiliki kapasitas antioksidan tinggi, berkontribusi sebagai pemenuhan

konsumsi vitamin C dan menangkal radikal bebas dalam tubuh

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sedarnawati Yasni, Antin Suswantinah dan Iceu Agustinisari
Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Pengembangan Sediaan Madu-Galohgor Sebagai
Nutraceutical Berbasis Lokal untuk Kecukupan Gizi
Ibu Menyusui

Kearifan Lokal
Nan Modern

untuk Ibu
Modernized Local

Wisdom for
Mothers

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan kesehatan. Madu untuk ibu menyusui adalah inovasi
pengembangan madu dengan Galohgor sebagai nutraceutical berbasis lokal
untuk kecukupan gizi ibu menyusui. Upaya menciptakan formulasi madu
dengan Galohgor dapat meningkatkan citarasa tanpa mengurangi 
khasiatnya.

Produk madu Galohgor memiliki manfaat yang tidak hanya mampu
meningkatkan kesehatan ibu (terutama pasca melahirkan) dan anak, tapi
juga dapat mendorong peningkatan pemanfaatan kearifan budaya dan
tanaman lokal sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan 
kesejahteraan petani lokal tanaman obat.

Mother and child health is one indicator for the success of health
development. Honey for Breastfeeding Mothers is an innovation of honey
combined with Galohgor Plant as a local based nutraceutical to fulfill the
needed nutrition of breastfeeding mothers. Galohgor based honey is
capable of improving maternal health (especially post-natal) and child.
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Perspektif
"Saintifikasi" dan "modernisasi" jamu tradisional Indonesia adalah bentuk inovasi,
yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah teruji jaman, dan diterima oleh
masyarakat luas.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi ekstraksi dekokta yang cukup sederhana namun menghasilkan

kandungan beta karoten yang paling tinggi dibandingkan dengan metode 
ekstraksi lainnya

l Formulasi telah memenuhi standar dari BPOM
l Memberikan nilai tambah teknologi pada kearifan lokal Galohgor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Katrin Roosita, Siti Saa'diah dan Ietje Wientarsih
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pembuatan vaksin di dunia kesehatan adalah kegiatan sangat penting untuk 
meningkatkan kualitas hidup. Cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, dan cepat 
untuk menciptakan vaksin terus dikembangkan dan diawali dengan percobaan 
pada hewan.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi sederhana aplikatif
l Tepat guna dan sasaran
l Ekonomis dan bernilai bisnis
l Menghasilkan pelet dengan antibakteria Aeromonas hydrophila
l Peningkatan nilai guna pelet/pakan
l Ramah lingkungan.

Potensi Aplikasi
Produksi pelet dengan antibakteria Aeromonas hydrophia dapat digunakan oleh 
industri perikanan budidaya, penggemar ikan hias/hobi. Teknologi penciptaan 
vaksin dari ayam dan telur yang dihasilkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 
dunia farmasi.

Inovator
Nama  : Rahmat Hidayat;  Fachriyan Hasmi Pasaribu
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Pelet Bervaksin yang Mengandung
Imunoglobulin Y Anti Aeromonas hydrophila

Tulari Induknya,
Gunakan
Telurnya

Infect the Host,
Use the Eggs

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Pembuatan vaksin pada umumnya dilakukan dengan meminjam inang yang
sehat untuk ditularkan penyakit atau unsur yang berbahaya, agar terbentuk
antibodi yang dapat digunakan untuk menyembuhkan. Hal ini direplikasi secara
berbeda dengan cara meminjam ayam yang sehat untuk menghasilkan kuning
telur d n an  ba ri mo hydrophia yang menyerang ikan air
tawar.

Ikan yang dihasilkan akan diuji dan diseleksi kuning telurnya yang mengandung
Imunoglobulin Y yang dicampurkan ke dalam pelet pakan ikan. Ikan yang
mengkonsumsi pelet tersebut terbukti kebal terhadap infeksi bakteri dan
pemberian selama 14 hari pada dosis rendah mampu menekan kematian
sampai 0 %. Pemberian selama 30 hari menunjukkan hasil yang lebih baik lagi.

Creating vaccine from a healthy host is a common practice. With that principle,
anti bacteria Aeromonas hydrophia for fish  is produced. It is a new way of
using chicken as host, producing egg yolk containing Immunoglobulin Y.

The immunoglobulin y is mixed with fish pellet and fed to the fish. the fish
will develop immunity to the bacteria and a 14-days test showed good result,
reducing the-death rate to 0 %. A 30-days test showed even better result.
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Perspektif
Pembuatan vaksin di dunia kesehatan adalah kegiatan sangat penting untuk 
meningkatkan kualitas hidup. Cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, dan cepat 
untuk menciptakan vaksin terus dikembangkan dan diawali dengan percobaan 
pada hewan.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi sederhana aplikatif
l Tepat guna dan sasaran
l Ekonomis dan bernilai bisnis
l Menghasilkan pelet dengan antibakteria Aeromonas hydrophila
l Peningkatan nilai guna pelet/pakan
l Ramah lingkungan.

Potensi Aplikasi
Produksi pelet dengan antibakteria Aeromonas hydrophia dapat digunakan oleh
industri perikanan budidaya, penggemar ikan hias/hobi. Teknologi penciptaan 
vaksin dari ayam dan telur yang dihasilkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk
dunia farmasi.

Inovator
Nama : Rahmat Hidayat;  Fachriyan Hasmi Pasaribu
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Pelet Bervaksin yang Mengandung 
Imunoglobulin Y Anti Aeromonas hydrophila

Tulari Induknya, 
Gunakan 
Telurnya

Infect the Host, 
Use the Eggs

Pembuatan vaksin pada umumnya dilakukan dengan meminjam inang yang 
sehat untuk ditularkan penyakit atau unsur yang berbahaya, agar terbentuk 
antibodi yang dapat digunakan untuk menyembuhkan. Hal ini direplikasi secara 
berbeda dengan cara meminjam ayam yang sehat untuk menghasilkan kuning 
telur dengan anti bakteria Aeromonas hydrophia yang menyerang ikan air 
tawar. 

Ikan yang dihasilkan akan diuji dan diseleksi kuning telurnya yang mengandung 
Imunoglobulin Y yang dicampurkan ke dalam pelet pakan ikan. Ikan yang 
mengkonsumsi pelet tersebut terbukti kebal terhadap infeksi bakteri dan 
pemberian selama 14 hari pada dosis rendah mampu menekan kematian 
sampai 0 %. Pemberian selama 30 hari menunjukkan hasil yang lebih baik lagi.

Creating vaccine from a healthy host is a common practice. With that principle, 
anti bacteria Aeromonas hydrophia for fish  is produced. It is a new way of 
using chicken as host, producing egg yolk containing Immunoglobulin Y.

The immunoglobulin y is mixed with fish pellet and fed to the fish. the fish 
will develop immunity to the bacteria and a 14-days test showed good result, 
reducing the-death rate to 0 %. A 30-days test showed even better result.
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Pengembangan Sediaan Madu-Galohgor Sebagai
Nutraceutical Berbasis Lokal untuk Kecukupan Gizi
Ibu Menyusui

Kearifan Lokal
Nan Modern

untuk Ibu
Modernized Local

Wisdom for
Mothers

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan kesehatan. Madu untuk ibu menyusui adalah inovasi
pengembangan madu dengan Galohgor sebagai nutraceutical berbasis lokal
untuk kecukupan gizi ibu menyusui. Upaya menciptakan formulasi madu
dengan Galohgor dapat meningkatkan citarasa tanpa mengurangi 
khasiatnya.

Produk madu Galohgor memiliki manfaat yang tidak hanya mampu 
meningkatkan kesehatan ibu (terutama pasca melahirkan) dan anak, tapi
juga dapat mendorong peningkatan pemanfaatan kearifan budaya dan
tanaman lokal sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan 
kesejahteraan petani lokal tanaman obat.

Mother and child health is one indicator for the success of health
development. Honey for Breastfeeding Mothers is an innovation of honey
combined with Galohgor Plant as a local based nutraceutical to fulfill the
needed nutrition of breastfeeding mothers. Galohgor based honey is
capable of improving maternal health (especially post-natal) and child.
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Perspektif
"Saintifikasi" dan "modernisasi" jamu tradisional Indonesia adalah bentuk inovasi, 
yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah teruji jaman, dan diterima oleh 
masyarakat luas.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi ekstraksi dekokta yang cukup sederhana namun menghasilkan

kandungan beta karoten yang paling tinggi dibandingkan dengan metode
ekstraksi lainnya

l Formulasi telah memenuhi standar dari BPOM
l Memberikan nilai tambah teknologi pada kearifan lokal Galohgor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Katrin Roosita, Siti Saa'diah dan Ietje Wientarsih
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Obat Herbal Terstandar Anti HipertensiJamu Darah
Tinggi

Hypertension
Goes Herbal

Banyak penelitian telah membuktikan potensi ekstrak dari tanaman obat
sebagai anti-hipertensi dengan penentuan daya pencegahan terhadap
enzim penyebab hipertensi, Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) secara
in-vitro.

Inovasi ini memperkenalkan ekstrak yang terbuat dari tanaman pegagan,
kumis kucing dan tempuyung. Gabungan dari beberapa tanaman obat ini
memiliki daya inhibisi yang sangat tinggi terhadap ACE yakni 70,77%,
sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat herbal 
antihipertensi.

The extraction of different herbal plants was shown to be effective as an
anti-hypertensive agent through in-vitro enzyme inhibition. This innovation
offers herbal extract consists of different medicinal herbs soluted in ethanol.
The ACE inhibition effect of this extract is high (70.77%), so that this formula
could be developed as anti-hypertensive herbal medicine.
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Perspektif
Pasar obat herbal dunia "hanya" 100 Milyar US$, seperlima pasar obat 
konvensional, namun tumbuh 3 kali lebih cepat. Obat herbal terstandar menjadi 
bidang inovasi yang tumbuh lebih cepat dari keduanya.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki daya pencegahan yang sebanding dengan obat anti hipertensi standar
l Formula dapat dibuat dengan proses yang sederhana dan murah
l Meningkatkan harkat dan nilai tambah tanaman obat asli Indonesia

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono, Min Rahminiwati, Latifah K Darusman,

Syamsul Hadi, Chaidir, Nurliani Bernawi, Edy Djauhari, Rudy
Heryanto dan Susi Indariani

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Pengembangan alternatif sumber bahan baku alami yang terbaharukan bagi 
surfaktan DiEtanolAmida (DEA) memastikan pasokan ke industri yang 
membutuhkan.

Keunggulan Inovasi
l Kadar asam lemak bebas 0,38-0,51 %
l Kisaran pH antara 9,28-9,87 
l Mampu menurunkan tegangan permukaan air 51,5-60,6 % 
l Mampu menurunkan tegangan antarmuka 88,3-99,3 % 
l Mampu meningkatkan stabilitas emulsi sekitar 78,61-76,83 % 
l Tingkat kecerahan warna (nilai L) antara 38,97-41,22

Potensi Aplikasi
Teknik baru pembuatan surfaktan DEA untuk kebutuhan industri kosmetik, farmasi 
dan pertambangan minyak bumi.

Inovator
Nama  : Ani Suryani, Aziz Darwis, Khaswar Syamsu, Desi Yarni
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Proses Produksi Surfaktan DiEtanolAmida
(DEA) dari Asam Lemak Minyak Inti Sawit

Surfaktan
Minyak Inti

Sawit
Surfactant from
Palm Kernel Oil

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Surfaktan adalah bahan yang dapat mencampurkan dua cairan yang
umumnya tidak saling bercampur seperti minyak dan air, karena 
menurunkan tegangan permukaan cairan. Surfaktan DEA umumnya dibuat
dari minyak kelapa dan banyak digunakan pada industri kosmetika dan
farmasi. Aplikasi surfaktan juga dibutuhkan dalam jumlah besar di
pertambangan minyak.

Untuk memproduksi surfaktan DEA, asam laurat dalam minyak inti sawit
direaksikan dengan DiEtanolAmide dengan rasio molar dan kondisi proses
tertentu. Proses tersebut berlangsung dalam reaktor amidasi yang
dilengkapi dengan pengaduk dan pemanas. Selama reaksi juga 
ditambahkan katalis, yaitu sodium metilat dengan konsentrasi tertentu.

Surfactant is used largely in cosmetics and pharmaceuticals company, not to
mention the oil well exploitation. The surfactant DiEthanolAmide (DEA) is
produced from the reaction between lauric acid from palm kernel with
DiEthanolAmide under certain ratio and condition.

DEA production is done in the amidation reactor using equiped with a mixer,
and uses Sodium Methylate as catalyst.
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Perspektif
Pengembangan alternatif sumber bahan baku alami yang terbaharukan bagi 
surfaktan DiEtanolAmida (DEA) memastikan pasokan ke industri yang 
membutuhkan.

Keunggulan Inovasi
l Kadar asam lemak bebas 0,38-0,51 %
l Kisaran pH antara 9,28-9,87
l Mampu menurunkan tegangan permukaan air 51,5-60,6 %
l Mampu menurunkan tegangan antarmuka 88,3-99,3 % 
l Mampu meningkatkan stabilitas emulsi sekitar 78,61-76,83 %
l Tingkat kecerahan warna (nilai L) antara 38,97-41,22

Potensi Aplikasi
Teknik baru pembuatan surfaktan DEA untuk kebutuhan industri kosmetik, farmasi 
dan pertambangan minyak bumi.

Inovator
Nama : Ani Suryani, Aziz Darwis, Khaswar Syamsu, Desi Yarni
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Proses Produksi Surfaktan DiEtanolAmida
(DEA) dari Asam Lemak Minyak Inti Sawit

Surfaktan 
Minyak Inti 

Sawit
Surfactant from 
Palm Kernel Oil

Surfaktan adalah bahan yang dapat mencampurkan dua cairan yang 
umumnya tidak saling bercampur seperti minyak dan air, karena 
menurunkan tegangan permukaan cairan. Surfaktan DEA umumnya dibuat 
dari minyak kelapa dan banyak digunakan pada industri kosmetika dan 
farmasi. Aplikasi surfaktan juga dibutuhkan dalam jumlah besar di 
pertambangan minyak. 

Untuk memproduksi surfaktan DEA, asam laurat dalam minyak inti sawit 
direaksikan dengan DiEtanolAmide dengan rasio molar dan kondisi proses 
tertentu. Proses tersebut berlangsung dalam reaktor amidasi yang 
dilengkapi dengan pengaduk dan pemanas. Selama reaksi juga 
ditambahkan katalis, yaitu sodium metilat dengan konsentrasi tertentu.        

Surfactant is used largely in cosmetics and pharmaceuticals company, not to 
mention the oil well exploitation. The surfactant DiEthanolAmide (DEA) is 
produced from the reaction between lauric acid from palm kernel with 
DiEthanolAmide under certain ratio and condition.

DEA production is done in the amidation reactor using equiped with a mixer, 
and uses Sodium Methylate as catalyst.
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Obat Herbal Terstandar Anti HipertensiJamu Darah
Tinggi

Hypertension
Goes Herbal

Banyak penelitian telah membuktikan potensi ekstrak dari tanaman obat
sebagai anti-hipertensi dengan penentuan daya pencegahan terhadap
enzim penyebab hipertensi, Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) secara
in-vitro.

Inovasi ini memperkenalkan ekstrak yang terbuat dari tanaman pegagan,
kumis kucing dan tempuyung. Gabungan dari beberapa tanaman obat ini
memiliki daya inhibisi yang sangat tinggi terhadap ACE yakni 70,77%, 
sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat herbal 
antihipertensi.

The extraction of different herbal plants was shown to be effective as an
anti-hypertensive agent through in-vitro enzyme inhibition. This innovation
offers herbal extract consists of different medicinal herbs soluted in ethanol.
The ACE inhibition effect of this extract is high (70.77%), so that this formula
could be developed as anti-hypertensive herbal medicine.
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Perspektif
Pasar obat herbal dunia "hanya" 100 Milyar US$, seperlima pasar obat 
konvensional, namun tumbuh 3 kali lebih cepat. Obat herbal terstandar menjadi
bidang inovasi yang tumbuh lebih cepat dari keduanya.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki daya pencegahan yang sebanding dengan obat anti hipertensi standar
l Formula dapat dibuat dengan proses yang sederhana dan murah
l Meningkatkan harkat dan nilai tambah tanaman obat asli Indonesia

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono, Min Rahminiwati, Latifah K Darusman,

Syamsul Hadi, Chaidir, Nurliani Bernawi, Edy Djauhari, Rudy
Heryanto dan Susi Indariani

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Metode Mikroenkapsulasi Sel Leydig untuk Produksi
Hormon Testosteron dengan Komposisi Bahan
Penyalut Alginat dan Gelatin

Cara Aman
Tingkatkan
Kejantanan

Safe Way to
Boost Manhood Banyak lelaki yang kekurangan “hormon kejantanan” yakni testosteron

karena faktor usia, toksin, maupun penyakit. Kekurangan hormon umumnya
diobati dengan pemberian hormon secara rutin, baik melalui obat minum
maupun suntikan. Namun terapi medis konvensional tersebut berisiko
memicu timbulnya penyakit lain.

Inovasi ini menawarkan suatu metode pengobatan berbeda, dimana sel-sel
tubuh yang membuat testosteron itu sendirilah yang ditanam di tubuh
penderita. Untuk mencegah reaksi penolakan, sel dibungkus dengan
metode mikroenkapsulasi menggunakan gelatin dan alginat.

Nowadays there are many men suffer from testosterone deficiency which
leads to many health problems. This problem is commonly treated with
hormone injection, yet causes several health risks. This innovation offers an
implant with testosterone-producing cells. Microencapsulation of the cells
with gelatin-alginate compound helps to prevent rejection reaction.
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Perspektif
Untuk kesehatan seksual solusi utamanya adalah terapi hormonal. Namun karena
berbagai efek samping ditemukan akibat terapi hormon, inovasi ini menawarkan
pencangkokan sel penghasil hormon

Keunggulan Inovas
l Terapi yang lebih aman dibandingkan dengan terapi hormonal konvensional
l Teknologi mikroenkapsulasi mencegah reaksi penolakan tubuh
l Tidak mengganggu aktivitas produksi hormon

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Wahono Esthi Prasetyaningtyas, Kusdiantoro Mohamad, 

Irmanida Batubara, Ita Djuwita dan I Ketut Mudite Adnyane
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Sesuatu yang alami umumnya sehat, namun sayang khasiatnya berkurang bila 
disimpan lama. Proses mempertahankan khasiat sekaligus memberikan 
keunggulan lainnya dibutuhkan untuk menjadikannya inovasi baru.

Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan sediaan klorofil yang hijau terang, kelarutannya tinggi, dan 

bertahan lama.
l Bahan baku yang digunakan tersedia di Indonesia dalam jumlah banyak.
l Meningkatkan nilai ekonomis dari daun cincau.
l Khasiat kesehatan sebagai penurun kolesterol dan antioksidan sudah teruji.

Potensi Aplikasi
Industri minuman kesehatan, suplemen, dan farmasi.

Inovator
Nama  : Clara M. Kusharto
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Khasiat Kesehatan di Balik Daun Cincau (Premna
oblongifolia Merr.) sebagai Alternatif Minuman
Kesehatan

Si Hijau yang
Menyehatkan

The Healthy
Green Stuffs

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Daun cincau (Premna oblongifolia Merr.) yang selama ini banyak dikonsumsi
oleh masyarakat, ternyata mengandung klorofil yang relatif tinggi (1.709 ppm)
dibandingkan jenis daun lainnya seperti murbei (844 ppm), katuk (1.509 ppm),
dan pegagan (832 ppm).

Klorofil alami mengandung ion Mg yang mudah bereaksi sehingga waktu
simpannya relatif terbatas. Dengan mengganti ion Mg dengan mineral mikro Cu
turunan klorofil yang relatif stabil, daya simpan lebih lama, dan tidak mudah
rusak akibat pengaruh eksternal.  

Hasil uji pada kelinci menunjukan bahwa bubuk ekstrak Cu turunan klorofil
dapat menghambat peningkatan kolesterol darah dan kadar MDA 
(malondialdehyde).

Cincau leaf (Premna oblongifolia Merr.) commonly consumed by people
contains a lot more chlorophyll (1709 ppm) compared to other leaves.

Chlorophyll contains the Mg ion wich is easily degraded. By replacing it with Cu
the chlorophyll powder derivate is more stable and can be stored longers.

Test on rabbits showed that it inhibits blood cholesterol and MDA 
(malondialdehyde) level.



21

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

20

Perspektif
Sesuatu yang alami umumnya sehat, namun sayang khasiatnya berkurang bila 
disimpan lama. Proses mempertahankan khasiat sekaligus memberikan 
keunggulan lainnya dibutuhkan untuk menjadikannya inovasi baru.

Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan sediaan klorofil yang hijau terang, kelarutannya tinggi, dan

bertahan lama.
l Bahan baku yang digunakan tersedia di Indonesia dalam jumlah banyak.
l Meningkatkan nilai ekonomis dari daun cincau.
l Khasiat kesehatan sebagai penurun kolesterol dan antioksidan sudah teruji.

Potensi Aplikasi
Industri minuman kesehatan, suplemen, dan farmasi.

Inovator
Nama : Clara M. Kusharto
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Khasiat Kesehatan di Balik Daun Cincau (Premna 
oblongifolia Merr.) sebagai Alternatif Minuman 
Kesehatan

Si Hijau yang 
Menyehatkan

The Healthy 
Green Stuffs

Daun cincau (Premna oblongifolia Merr.) yang selama ini banyak dikonsumsi 
oleh masyarakat, ternyata mengandung klorofil yang relatif tinggi (1.709 ppm) 
dibandingkan jenis daun lainnya seperti murbei (844 ppm), katuk (1.509 ppm), 
dan pegagan (832 ppm).

Klorofil alami mengandung ion Mg yang mudah bereaksi sehingga waktu 
simpannya relatif terbatas. Dengan mengganti ion Mg dengan mineral mikro Cu 
turunan klorofil yang relatif stabil, daya simpan lebih lama, dan tidak mudah 
rusak akibat pengaruh eksternal.  

Hasil uji pada kelinci menunjukan bahwa bubuk ekstrak Cu turunan klorofil 
dapat menghambat peningkatan kolesterol darah dan kadar MDA 
(malondialdehyde).    

Cincau leaf (Premna oblongifolia Merr.) commonly consumed by people 
contains a lot more chlorophyll (1709 ppm) compared to other leaves.  

Chlorophyll contains the Mg ion wich is easily degraded. By replacing it with Cu 
the chlorophyll powder derivate is more stable and can be stored longers. 

Test on rabbits showed that it inhibits blood cholesterol and MDA 
(malondialdehyde) level.    
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Penyalut Alginat dan Gelatin

Cara Aman
Tingkatkan
Kejantanan

Safe Way to
Boost Manhood Banyak lelaki yang kekurangan “hormon kejantanan” yakni testosteron 

karena faktor usia, toksin, maupun penyakit. Kekurangan hormon umumnya
diobati dengan pemberian hormon secara rutin, baik melalui obat minum
maupun suntikan. Namun terapi medis konvensional tersebut berisiko
memicu timbulnya penyakit lain.

Inovasi ini menawarkan suatu metode pengobatan berbeda, dimana sel-sel
tubuh yang membuat testosteron itu sendirilah yang ditanam di tubuh
penderita. Untuk mencegah reaksi penolakan, sel dibungkus dengan
metode mikroenkapsulasi menggunakan gelatin dan alginat.

Nowadays there are many men suffer from testosterone deficiency which
leads to many health problems. This problem is commonly treated with
hormone injection, yet causes several health risks. This innovation offers an
implant with testosterone-producing cells. Microencapsulation of the cells
with gelatin-alginate compound helps to prevent rejection reaction.
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Perspektif
Untuk kesehatan seksual solusi utamanya adalah terapi hormonal. Namun karena
berbagai efek samping ditemukan akibat terapi hormon, inovasi ini menawarkan 
pencangkokan sel penghasil hormon

Keunggulan Inovas
l Terapi yang lebih aman dibandingkan dengan terapi hormonal konvensional
l Teknologi mikroenkapsulasi mencegah reaksi penolakan tubuh
l Tidak mengganggu aktivitas produksi hormon

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Wahono Esthi Prasetyaningtyas, Kusdiantoro Mohamad, 

Irmanida Batubara, Ita Djuwita dan I Ketut Mudite Adnyane
Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Tablet Nanopartikel Ekstrak Kulit Kayu Mahoni
Tersalut Kitosan sebagai Suplemen
Antihiperkolesterol

Anti Kolesterol
dari Kulit Kayu

Anti-Cholestherol
from Tree Bar

Salah satu penyebab penyakit jantung koroner adalah konsentrasi
kolesterol darah yang melebihi normal. Pengobatan penyakit tersebut
dengan bahan alami merupakan alternatif potensial yang dapat 
dikembangkan karena lebih murah, berkhasiat, efek samping minim, dan
juga bahan bakunya tersedia di alam.

Hasil inovasi merupakan aplikasi tablet nanopartikel dari ekstrak kulit kayu
mahoni, dengan bahan penyalut kitosan untuk pengembangan produk
suplemen anti-hiperkolesterolemia.

One of the main causes of the coronary heart disease is the high
concentration of blood cholesterol in the body. The innovation offers
chitosan encapsulated nanoparticle extracts of mahogany barks for
developing anti-hypercholesterolemia supplement. Categorized as herbal
medicine, this supplement is more affordable and has lower side effect than
conventional medicine.

ons in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Mengolah obat herbal dengan teknologi nano memberikan banyak keuntungan,
misalnya perbaikan daya larut obat, bioavailability, mencegah toksisitas, dan
meningkatkan stabilitas.

Keunggulan Inovasi
l Penggunaan teknologi nanopartikel sehingga suplemen lebih mudah diserap 

oleh tubuh
l Memberi nilai tambah bagi limbah pengolahan kayu mahoni

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Syamsul Falah, Sulistiyani dan Popi Asri Kurniatin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Lebah telah memberikan nilai tambah dengan membuat madu dan propolis, hanya 
butuh sedikit campur tangan manusia agar kita dapat menikmati obat alami dari 
alam.

Keunggulan Inovasi
l Pemanfaatan keanekaragaman hayati nusantara.
l Produksi obat berbasis alam, dengan spesifikasi tanpa efek samping.
l Sebagai produk alami.
l Bahan baku melimpah di seluruh wilayah nusantara, dan dapat diperbaharui
l Pengembangan potensi peternakan lebah

Potensi Aplikasi
Proses ekstraksi propolis dari sarang lebah madu lokal memberikan alternatif 
pemanfaatan produk bagi peternak lebah selain madu. Propolis yang dihasilkan 
juga bisa digunakan untuk tujuan farmasi, kosmetika, personal care, dan pangan 
fungsional

Inovator
Nama  : A.E. Zaenal Hasan; I Made Artika; Kasno; Adji Suranto; D. 

Anggraeni ; M. Lasmiyanti;  Amin Fatoni; Geraldus Tukan
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Ekstraksi Propolis dari Sarang Lebah
Madu Trigona spp.

Lilin Sehat dari
Si Manis

Healthy Wax
from Sweetie

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Selama ini peternak lebah jarang memberdayakan sarang lebah untuk diolah.
Padahal propolis pada sarang lebah bisa diekstrasi menjadi produk farmasi,
kosmetika, personal care, dan pangan fungsional. Di Indonesia banyak ekstra
propolis berasal dari lebah Apis melifera dari Eropa dan kini pengekstraksian
juga dapat dilakukan pada propolis lebah madu Trigona spp. lokal.

Ekstraksi menggunakan campuran pelarut organik dan air pada konsentrasi
tertentu pada sarang lebah madu Trigona spp. Ekstrak propolis diuji banding
dengan propolis komersial dan antibiotik ampisilin menggunakan bakteri uji,
yaitu Staphilococcus aureus, Bacillus substilis, dan Escherichia coli, 
Campylobacter sp, Salmonela sp, Enterobacter sakazakii. Ekstrak propolis dari
lebah Madu Trigona spp. terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri uji.

In Indonesia, propolis extraction usually comes from Apis melifera bee, but now
the propolis can also be extracted from local Trigona spp honey bees.

Using a mixture of alcohol and water with 70% concentration, the propolis can
be axtracted. In a trial such as using bacteria Staphilococcus aureus, Bacillus
substilis, and Escherichia coli, Campylobacter sp, Pseudomonas sp, 
Streptococcus mutans, Klebsiella sp, Salmonela sp, Enterobacter sakazakii, the
propolis can slow down the bacteria growth.
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Perspektif
Lebah telah memberikan nilai tambah dengan membuat madu dan propolis, hanya 
butuh sedikit campur tangan manusia agar kita dapat menikmati obat alami dari 
alam.

Keunggulan Inovasi
l Pemanfaatan keanekaragaman hayati nusantara.
l Produksi obat berbasis alam, dengan spesifikasi tanpa efek samping.
l Sebagai produk alami.
l Bahan baku melimpah di seluruh wilayah nusantara, dan dapat diperbaharui
l Pengembangan potensi peternakan lebah

Potensi Aplikasi
Proses ekstraksi propolis dari sarang lebah madu lokal memberikan alternatif 
pemanfaatan produk bagi peternak lebah selain madu. Propolis yang dihasilkan 
juga bisa digunakan untuk tujuan farmasi, kosmetika, personal care, dan pangan
fungsional

Inovator
Nama : A.E. Zaenal Hasan; I Made Artika; Kasno; Adji Suranto; D. 

Anggraeni ; M. Lasmiyanti;  Amin Fatoni; Geraldus Tukan
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Ekstraksi Propolis dari Sarang Lebah 
Madu Trigona spp.

Lilin Sehat dari 
Si Manis

Healthy Wax 
from Sweetie

Selama ini peternak lebah jarang memberdayakan sarang lebah untuk diolah. 
Padahal propolis pada sarang lebah bisa diekstrasi menjadi produk farmasi, 
kosmetika, personal care, dan pangan fungsional. Di Indonesia banyak ekstra 
propolis berasal dari lebah Apis melifera dari Eropa dan kini pengekstraksian 
juga dapat dilakukan pada propolis lebah madu Trigona spp. lokal.                                          

Ekstraksi menggunakan campuran pelarut organik dan air pada konsentrasi 
tertentu pada sarang lebah madu Trigona spp. Ekstrak propolis diuji banding 
dengan propolis komersial dan antibiotik ampisilin menggunakan bakteri uji, 
yaitu Staphilococcus aureus, Bacillus substilis, dan Escherichia coli, 
Campylobacter sp, Salmonela sp, Enterobacter sakazakii. Ekstrak propolis dari 
lebah Madu Trigona spp. terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri uji.  

In Indonesia, propolis extraction usually comes from Apis melifera bee, but now 
the propolis can also be extracted from local Trigona spp honey bees.  

Using a mixture of alcohol and water with 70% concentration, the propolis can 
be axtracted. In a trial such as using bacteria Staphilococcus aureus, Bacillus 
substilis, and Escherichia coli, Campylobacter sp, Pseudomonas sp, 
Streptococcus mutans, Klebsiella sp, Salmonela sp, Enterobacter sakazakii, the 
propolis can slow down the bacteria growth. 
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Tablet Nanopartikel Ekstrak Kulit Kayu Mahoni
Tersalut Kitosan sebagai Suplemen
Antihiperkolesterol

Anti Kolesterol
dari Kulit Kayu

Anti-Cholestherol
from Tree Bar

Salah satu penyebab penyakit jantung koroner adalah konsentrasi
kolesterol darah yang melebihi normal. Pengobatan penyakit tersebut
dengan bahan alami merupakan alternatif potensial yang dapat 
dikembangkan karena lebih murah, berkhasiat, efek samping minim, dan
juga bahan bakunya tersedia di alam.

Hasil inovasi merupakan aplikasi tablet nanopartikel dari ekstrak kulit kayu 
mahoni, dengan bahan penyalut kitosan untuk pengembangan produk 
suplemen anti-hiperkolesterolemia.

One of the main causes of the coronary heart disease is the high
concentration of blood cholesterol in the body. The innovation offers
chitosan encapsulated nanoparticle extracts of mahogany barks for
developing anti-hypercholesterolemia supplement. Categorized as herbal
medicine, this supplement is more affordable and has lower side effect than
conventional medicine.
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Perspektif
Mengolah obat herbal dengan teknologi nano memberikan banyak keuntungan,
misalnya perbaikan daya larut obat, bioavailability, mencegah toksisitas, dan 
meningkatkan stabilitas.

Keunggulan Inovasi
l Penggunaan teknologi nanopartikel sehingga suplemen lebih mudah diserap

oleh tubuh
l Memberi nilai tambah bagi limbah pengolahan kayu mahoni

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Syamsul Falah, Sulistiyani dan Popi Asri Kurniatin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Fotometer Jinjing Sederhana sebagai Alat Bantu
Kendali Mutu Simplisia Tumbuhan Obat bagi Petani

Penjaga Mutu
Jamu Portabel
Portable Herbs

Quality Controller
Kendali mutu simplisia tumbuhan obat diperlukan untuk mengetahui
kualitas kimiawi bahan baku sehingga kualitas, keamanan dan khasiat
produk turunannya terjamin. Inovasi berupa fotometer jinjing sederhana
berbasis teknik spektroskopi UV-Vis dikombinasikan dengan metode
pengolahan data kemometrik.

Penggunaan perangkat ini memudahkan petani mengendalikan mutu
tumbuhan obat yang telah diuji coba, dengan membedakan beragam
rimpang temulawak berdasarkan kualitasnya. Selain murah, ringan dan
mudah dibawa, fotometer ini juga mudah dioperasikan. Fotometer jinjing
dapat membantu mengurangi penggunaan bahan kimia pada tanaman
hingga batas minimum menjadikan produk turunan aman untuk 
dikonsumsi.

Quality control in the production of herbal medicine is highly important.
Therefore, a “gadget“ was developed for farmers to assess the quality of
their medicinal plants. Using a portable photometer equipped with the
Uvspectroscopy technique and a good data management system, this
innovation is inexpensive, lightweight and easy to use.
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Perspektif
Salah satu masalah utama di industri obat herbal adalah lemahnya standar dan
pengendalian mutu bahan baku. Inovasi fotometer ini bisa berdampak positif, baik
bagi petani maupun industri.

Keunggulan Inovasi
l Terdiri dari komponen-komponen yang sederhana, namun dapat menunjukkan 

kemampuan analisa yang cukup baik
l Mempermudah petani dalam memilah kualitas simplisia untuk dijual
l Meningkatkan standar dan nilai tambah produk herbal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Eti Rohaeti, Rudi Heryanto, Aryo Tedjo, dan Muhammad Rafi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Mempelajari, menggunakan dan menggabungkan kearifan lokal dalam hal 
pengobatan herbal alami, dan menjadikannya minuman yang enak sekaligus 
menyehatkan karena menjadi sumber antioksidan dan solusi bagi beberapa 
problem batu ginjal.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah didapat
l Teknologi sederhana ramah lingkungan
l Tidak memerlukan peralatan pengolahan yang canggih
l Semua komposisi disiapkan dalam bentuk yang dapat diukur dengan 

kuantitatif dan tingkat keberulangan yang tinggi
l Pendekatan formulasi dilakukan secara komprehensif melibatkan semua 

atribut mutu dengan optimasi menggunakan design expert software 7.0

Potensi Aplikasi
Pembuatan minuman fungsional antioksidan alami untuk industri pangan 
minuman, farmasi atau jamu, juga kemampuan institusi dalam hal penelitian dan 
pengembangan produk dapat diaplikasikan untuk pengembangan minuman-
minuman fungsional lainnya.

Inovator
Nama  : Hanny Wijaya
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Formulasi Minuman Fungsional Berbasis Kumis
Kucing  (Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) dan
Proses

'Teh Jawa'
Berkhasiat

Rejuvenating
‘java tea’

Sumber : 101 Inovasi Indonesia

Kumis kucing telah dikenal luas dalam masyarakat Indonesia dan memiliki
khasiat pengobatan memperlancar saluran air seni. Inovasi ini menawarkan
pemanfaatan kumis kucing untuk dijadikan minuman fungsional yang 
dinamakan Teh Jawa.

Pembuatan formula minuman dibuat dengan campuran ekstraksi dari kumis
kucing (60%), jahe, secang, temulawak, dan lemon. Proses pembuatan formula
selanjutnya dilakukan dengan mencampur ekstrak rempah yang telah 
dipersiapkan.

Formula dapat digunakan sebagai sumber antioksidan dan juga sebagai peluruh
batu ginjal. Pencampuran rempah-rempah dalam formulasi minuman, 
dilakukan untuk memperoleh suatu kombinasi dengan aktivitas yang lebih
tinggi, dibandingkan jika hanya digunakan secara terpisah/tunggal.

Kumis kucing, also known as java tea, can be combined with other extracts such
as ginger, secang, curcuma and lemon with 6:4 proportion to become a
functional natural antioxidant drink.

The functional drink, is believed to have urolitiasis antilithic function (solution
for some stone kidney problems), and along with other extracts delivers other
benefits for the body.
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Perspektif
Mempelajari, menggunakan dan menggabungkan kearifan lokal dalam hal
pengobatan herbal alami, dan menjadikannya minuman yang enak sekaligus 
menyehatkan karena menjadi sumber antioksidan dan solusi bagi beberapa 
problem batu ginjal.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah didapat
l Teknologi sederhana ramah lingkungan
l Tidak memerlukan peralatan pengolahan yang canggih
l Semua komposisi disiapkan dalam bentuk yang dapat diukur dengan

kuantitatif dan tingkat keberulangan yang tinggi
l Pendekatan formulasi dilakukan secara komprehensif melibatkan semua

atribut mutu dengan optimasi menggunakan design expert software 7.0

Potensi Aplikasi
Pembuatan minuman fungsional antioksidan alami untuk industri pangan 
minuman, farmasi atau jamu, juga kemampuan institusi dalam hal penelitian dan 
pengembangan produk dapat diaplikasikan untuk pengembangan minuman-
minuman fungsional lainnya.

Inovator
Nama : Hanny Wijaya
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Formulasi Minuman Fungsional Berbasis Kumis 
Kucing  (Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) dan 
Proses

'Teh Jawa' 
Berkhasiat

Rejuvenating 
‘java tea’

Kumis kucing telah dikenal luas dalam masyarakat Indonesia dan memiliki 
khasiat pengobatan memperlancar saluran air seni. Inovasi ini menawarkan 
pemanfaatan kumis kucing untuk dijadikan minuman fungsional yang 
dinamakan Teh Jawa.

Pembuatan formula minuman dibuat dengan campuran ekstraksi dari kumis 
kucing (60%), jahe, secang, temulawak, dan lemon. Proses pembuatan formula 
selanjutnya dilakukan dengan mencampur ekstrak rempah yang telah 
dipersiapkan. 

Formula dapat digunakan sebagai sumber antioksidan dan juga sebagai peluruh 
batu ginjal. Pencampuran rempah-rempah dalam formulasi minuman, 
dilakukan untuk memperoleh suatu kombinasi dengan aktivitas yang lebih 
tinggi, dibandingkan jika hanya digunakan secara terpisah/tunggal.    

Kumis kucing, also known as java tea, can be combined with other extracts such 
as ginger, secang, curcuma and lemon with 6:4 proportion to become a 
functional natural antioxidant drink. 

The functional drink, is believed to have urolitiasis antilithic function (solution 
for some stone kidney problems), and along with other extracts delivers other 
benefits for the body.   
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Fotometer Jinjing Sederhana sebagai Alat Bantu
Kendali Mutu Simplisia Tumbuhan Obat bagi Petani

Penjaga Mutu
Jamu Portabel
Portable Herbs

Quality Controller
Kendali mutu simplisia tumbuhan obat diperlukan untuk mengetahui
kualitas kimiawi bahan baku sehingga kualitas, keamanan dan khasiat
produk turunannya terjamin. Inovasi berupa fotometer jinjing sederhana
berbasis teknik spektroskopi UV-Vis dikombinasikan dengan metode
pengolahan data kemometrik.

Penggunaan perangkat ini memudahkan petani mengendalikan mutu 
tumbuhan obat yang telah diuji coba, dengan membedakan beragam 
rimpang temulawak berdasarkan kualitasnya. Selain murah, ringan dan
mudah dibawa, fotometer ini juga mudah dioperasikan. Fotometer jinjing
dapat membantu mengurangi penggunaan bahan kimia pada tanaman
hingga batas minimum menjadikan produk turunan aman untuk 
dikonsumsi.

Quality control in the production of herbal medicine is highly important.
Therefore, a “gadget“ was developed for farmers to assess the quality of
their medicinal plants. Using a portable photometer equipped with the
Uvspectroscopy technique and a good data management system, this
innovation is inexpensive, lightweight and easy to use.
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Perspektif
Salah satu masalah utama di industri obat herbal adalah lemahnya standar dan
pengendalian mutu bahan baku. Inovasi fotometer ini bisa berdampak positif, baik 
bagi petani maupun industri.

Keunggulan Inovasi
l Terdiri dari komponen-komponen yang sederhana, namun dapat menunjukkan 

kemampuan analisa yang cukup baik
l Mempermudah petani dalam memilah kualitas simplisia untuk dijual
l Meningkatkan standar dan nilai tambah produk herbal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Eti Rohaeti, Rudi Heryanto, Aryo Tedjo, dan Muhammad Rafi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Formula Temulawak, Meniran, Sambiloto dan Temu
Ireng yang Berkhasiat Menanggulangi dan Mencegah
Wabah Flu Burung (Avian Influenza) pada Unggas

Jamu Anti Flu
Burung (107)

Anti-Avian Flu
Herbal Formula

Berdasarkan hasil uji coba virus Avian Influenza (AI), ayam percobaan yang
diberi inovasi formula dari campuran ekstrak herbal (temulawak, meniran,
sambiloto dan temu ireng) pada dosis tertentu, lebih dapat bertahan hidup
dibandingkan dengan ayam yang tidak diberi apa-apa (kontrol negatif).

Inovasi ini menjadi sangat penting dalam upaya menanggulangi AI, sehingga
dapat mencegah kerugian ekonomi yang dialami oleh peternak unggas.

Based on the experiment of Avian Influenza (AI) in chicken, it showed
chickens received the certain herbal formula are more resistant to the AI
virus infection than those of non-receivers (negative control). This formula is
an important innovation to reduce the economic loss of poultry farmers due
to the avian disease.
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Perspektif
Persaingan antara obat herbal dan obat konvensional kini merambah kawasan 
peternakan (ayam). Yang menarik, di kawasan ini kinerja obat herbal ternyata lebih 
unggul.

Keunggulan Inovasi
l Terbukti dapat menanggulangi penyakit AI pada ayam secara lebih efektif 

dibandingkan dengan vaksin anti AI
l Kemudahan aplikasi formula herbal karena dicampur dalam pakan ternak

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Bambang Pontjo Priosoeryanto, Waras Nurcholis,Edy Djauhari

Purwakusumah, Latifah K. Darusman, Irmanida Batubara, Eva
Harlina dan Desianto Budi Utomo

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pada murbei, daun menjadi lebih penting daripada buah, sebagai pakan ulat sutera 
untuk kebutuhan industri kecil. Memberikan alternatif pengolahan buahnya 
menjadi sari berkualitas dan berkhasiat akan memberi nilai tambah bagi petani 
tanaman murbei.

Keunggulan Inovasi
l Proses pembuatannya sederhana dan mudah dilakukan
l Meningkatkan nilai tambah bagi petani tanaman murbei
l Bahan baku murah dan mudah didapat di daerah sekitar lokasi persuteraan 

alam
l Signifikan meningkatkan kandungan kolesterol HDL dan menurunkan LDL.

Potensi Aplikasi
Alternatif sumber sari minuman kesehatan, industri farmasi, dan memberikan 
alternatif penggunaan buah murbei bagi petani tanaman murbei.

Inovator
Nama  : Clara M. Kusharto; Budi Setiawan; Merynda Indriyani S
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sari Buah Murbei sebagai Minuman Kesehatan
Berantioksidan, Penurun Kadar Kolesterol dan
Trigliserida Serum Darah

Buah Murbei
yang (Tak)

Terlupakan
(Un) Forgettable

Mulberry
Berries

Sumber:  101 Inovasi Indonesia

Murbei lebih dikenal sebagai tanaman yang daunnya digunakan sebagai
pakan ulat sutera untuk keperluan industri tekstil. Padahal buah murbei
berpotensi juga sebagai antioksidan, dapat meningkatkan kadar kolesterol
HDL serta menurunkan kadar kolesterol LDL yang menjadi salah satu
penyebab penyakit jantung koroner. Di Indonesia buah murbei umumnya
hanya dikonsumsi dalam keadaan segar dan tak jarang dibuang atau
dibiarkan begitu saja.

Salah satu cara mengolah buah murbei adalah dengan membuat sari buah
murbei dengan cara sederhana, untuk mendapatkan hasil berkualitas. Pada
percobaan dengan tikus, sari buah murbei terbukti menurunkan kadar
kolesterol LDL serta trigliserida serum darah dan meningkatkan kadar HDL.

Mulberry leaves are the preferred feed for silkworms, and the berries have
potential to become a healthy and natural source of antioxidant, increasing
HDL and lowering LDL cholesterol level and the triglyceride blood serum.

The fruit is often consumed fresh , with simple processing, we can produce a
high quality mulberry juice, which tested on mice proof the claims
mentioned above.
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Perspektif
Pada murbei, daun menjadi lebih penting daripada buah, sebagai pakan ulat sutera 
untuk kebutuhan industri kecil. Memberikan alternatif pengolahan buahnya 
menjadi sari berkualitas dan berkhasiat akan memberi nilai tambah bagi petani 
tanaman murbei.

Keunggulan Inovasi
l Proses pembuatannya sederhana dan mudah dilakukan
l Meningkatkan nilai tambah bagi petani tanaman murbei
l Bahan baku murah dan mudah didapat di daerah sekitar lokasi persuteraan

alam
l Signifikan meningkatkan kandungan kolesterol HDL dan menurunkan LDL.

Potensi Aplikasi
Alternatif sumber sari minuman kesehatan, industri farmasi, dan memberikan
alternatif penggunaan buah murbei bagi petani tanaman murbei.

Inovator
Nama : Clara M. Kusharto; Budi Setiawan; Merynda Indriyani S
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sari Buah Murbei sebagai Minuman Kesehatan 
Berantioksidan, Penurun Kadar Kolesterol dan 
Trigliserida Serum Darah 

Buah Murbei 
yang (Tak) 

Terlupakan
(Un) Forgettable 

Mulberry 
Berries 

Murbei lebih dikenal sebagai tanaman yang daunnya digunakan sebagai 
pakan ulat sutera untuk keperluan industri tekstil. Padahal buah murbei 
berpotensi juga sebagai antioksidan, dapat meningkatkan kadar kolesterol 
HDL serta menurunkan kadar kolesterol LDL yang menjadi salah satu 
penyebab penyakit jantung koroner. Di Indonesia buah murbei umumnya 
hanya dikonsumsi dalam keadaan segar dan tak jarang dibuang atau 
dibiarkan begitu saja.

Salah satu cara mengolah buah murbei adalah dengan membuat sari buah 
murbei dengan cara sederhana, untuk mendapatkan hasil berkualitas. Pada 
percobaan dengan tikus, sari buah murbei terbukti menurunkan kadar 
kolesterol LDL serta trigliserida serum darah dan meningkatkan kadar HDL.     

Mulberry leaves are the preferred feed for silkworms, and the berries have 
potential to become a healthy and natural source of antioxidant, increasing 
HDL and lowering LDL cholesterol level and the triglyceride blood serum.

The fruit is often consumed fresh , with simple processing, we can produce a 
high quality mulberry juice, which tested on mice proof the claims 
mentioned above.
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Formula Temulawak, Meniran, Sambiloto dan Temu
Ireng yang Berkhasiat Menanggulangi dan Mencegah
Wabah Flu Burung (Avian Influenza) pada Unggas

Jamu Anti Flu
Burung (107)

Anti-Avian Flu
Herbal Formula

Berdasarkan hasil uji coba virus Avian Influenza (AI), ayam percobaan yang
diberi inovasi formula dari campuran ekstrak herbal (temulawak, meniran,
sambiloto dan temu ireng) pada dosis tertentu, lebih dapat bertahan hidup
dibandingkan dengan ayam yang tidak diberi apa-apa (kontrol negatif).

Inovasi ini menjadi sangat penting dalam upaya menanggulangi AI, sehingga
dapat mencegah kerugian ekonomi yang dialami oleh peternak unggas.

Based on the experiment of Avian Influenza (AI) in chicken, it showed
chickens received the certain herbal formula are more resistant to the AI
virus infection than those of non-receivers (negative control). This formula is
an important innovation to reduce the economic loss of poultry farmers due
to the avian disease.
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Perspektif
Persaingan antara obat herbal dan obat konvensional kini merambah kawasan
peternakan (ayam). Yang menarik, di kawasan ini kinerja obat herbal ternyata lebih
unggul.

Keunggulan Inovasi
l Terbukti dapat menanggulangi penyakit AI pada ayam secara lebih efektif

dibandingkan dengan vaksin anti AI
l Kemudahan aplikasi formula herbal karena dicampur dalam pakan ternak

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Bambang Pontjo Priosoeryanto, Waras Nurcholis,Edy Djauhari

Purwakusumah, Latifah K. Darusman, Irmanida Batubara, Eva
Harlina dan Desianto Budi Utomo

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Vaksin Kontrasepsi untuk Pria Tanpa Efek
Samping

Kontrasepsi Pria
nan Aman

Safe and Sound
Male

Contraceptive Untuk menekan pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang
seperti Indonesia, diperlukan adanya alat kontrasepsi yang efektif dan
efisien. Saat ini, alat kontrasepsi pria yang tersedia pilihannya sangat
terbatas, disertai dengan permasalahan pada efektifitas dan efek samping.

Vaksin kontrasepsi pria adalah vaksin yang bekerja dengan rekayasa protein
pada sperma pria, untuk melemahkan kemampuan sperma memfertilisasi
sel telur. Berdasarkan penelitian, kontrasepsi ini tidak mempengaruhi
hormon dan libido pria.

To suppress the rapid population growth in developing countries such as

Indonesia, it is necessary to have an effective and efficient contraception for

both sexes. Male contraceptive vaccine works by modifying proteins of male

sperm, thus affecting the ability of sperm to fertilize the egg, without

affecting the male's hormone and libido.
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Perspektif
Wanita memiliki banyak pilihan kontrasepsi, sedangkan pria hanya sedikit. Vaksin 
kontrasepsi untuk pria ini menyeimbangkan tanggung jawab wanita dan pria dalam 
keluarga berencana.

Keunggulan Inovasi
l Menggantikan penggunaan alat kontrasepsi pria konvensional yang kurang 

efisien
l Tidak mempengaruhi hormon dan libido pria

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Asmarinah dan Endang Winiati Bachtiar

Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Membangun sebuah sistem penghitung, menggantikan mata manusia yang rentan 
terhadap kesalahan, walaupun belumlah sempurna, mampu membantu menjaga 
dan meningkatkan kualitas produk, terutama produk minuman.

Keunggulan Inovasi
l Tingkat kepercayaan P.aeruginosa 97 % dan negatif nitrase  
l Absorbansi fluoresen 370 nm                    
l Emisi fluoresens 508 nm, lampu UV 364-371 nm      
l Ketepatan tinggi dengan menggunakan metode sampling dan/atau tunjuk 

warna, yaitu 88.93%

Potensi Aplikasi
Sebuah piranti lunak yang membantu petugas laboratorium kesehatan untuk 
melakukan penghitungan secara cepat dan efisien, dan menguntungkan bagi 
industri minuman kemasan. Sistem pengenalan dan penghitungan oleh komputer 
dapat dikembangkan lebih lanjut di industri perangkat lunak (software).

Inovator
Nama  : A.E. Zaenal Hasan,; Suyono; I Made Artika ; M. Rohaman
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Rancang Bangun Penghitung Koloni Selektif
Berdasarkan Pigmen Fluoresen pada
Pseudomonas aeruginosa

Menghitung 
Cahaya

Mikroskopik
Counting

Microscopic
Lights

Sumber:  101 Inovasi Indonesia

Pengetesan di laboratorium kesehatan banyak yang mengandalkan mata
petugas laboratorium terlatih. Hasil pengetesan dapat berupa perubahan
warna, bentuk, atau jumlah sel yang ukurannya mikroskopis. Penghitungan
yang dilakukan oleh petugas rawan terhadap kesalahan, tidak standar dan
butuh waktu sehingga lama bila jumlahnya banyak.

Air minum kemasan harus secara rutin dites, untuk mengetahui jumlah
bakteri yang terkandung di dalamnya salah satunya P. aeruginosa, sesuai 
syarat SNI 2005. Sebuah sistem dengan piranti lunak untuk penghitungan
secara cepat terstandardisasi pun dikembangkan untuk keperluan industri.
Piranti lunak menggunakan metode plotting 24 bit menggunakan pointer
dan metode kuantifikasi dengan pengenalan bentuk dan pengenalan
warna.

Counting cell colonies for contamination testing is usually done manually by
trained operator,with a significant error factor.

A system and software is developed to satisfy the needs of water bottling
industries for a quick, yet accurated cell counting. The software uses 24 bit
plotting method with a pointer and is able to recognize the shape and also
the color, developed using VB.
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Perspektif
Membangun sebuah sistem penghitung, menggantikan mata manusia yang rentan
terhadap kesalahan, walaupun belumlah sempurna, mampu membantu menjaga
dan meningkatkan kualitas produk, terutama produk minuman.

Keunggulan Inovasi
l Tingkat kepercayaan P.aeruginosa 97 % dan negatif nitrase
l Absorbansi fluoresen 370 nm
l Emisi fluoresens 508 nm, lampu UV 364-371 nm
l Ketepatan tinggi dengan menggunakan metode sampling dan/atau tunjuk 

warna, yaitu 88.93%

Potensi Aplikasi
Sebuah piranti lunak yang membantu petugas laboratorium kesehatan untuk
melakukan penghitungan secara cepat dan efisien, dan menguntungkan bagi
industri minuman kemasan. Sistem pengenalan dan penghitungan oleh komputer
dapat dikembangkan lebih lanjut di industri perangkat lunak (software).

Inovator
Nama : A.E. Zaenal Hasan,; Suyono; I Made Artika ; M. Rohaman
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Rancang Bangun Penghitung Koloni Selektif 
Berdasarkan Pigmen Fluoresen pada 
Pseudomonas aeruginosa 

Menghitung 
Cahaya 

Mikroskopik
Counting 

Microscopic 
Lights

Pengetesan di laboratorium kesehatan banyak yang mengandalkan mata 
petugas laboratorium terlatih. Hasil pengetesan dapat berupa perubahan 
warna, bentuk, atau jumlah sel yang ukurannya mikroskopis. Penghitungan 
yang dilakukan oleh petugas rawan terhadap kesalahan, tidak standar dan 
butuh waktu sehingga lama bila jumlahnya banyak.

Air minum kemasan harus secara rutin dites, untuk mengetahui jumlah 
bakteri yang terkandung di dalamnya salah satunya P. aeruginosa, sesuai 
syarat SNI 2005. Sebuah sistem dengan piranti lunak untuk penghitungan 
secara cepat terstandardisasi pun dikembangkan untuk keperluan industri. 
Piranti lunak menggunakan metode plotting 24 bit menggunakan pointer 
dan metode kuantifikasi dengan pengenalan bentuk dan pengenalan 
warna. 

Counting cell colonies for contamination testing is usually done manually by 
trained operator,with a significant error factor. 

A system and software is developed to satisfy the needs of water bottling 
industries for a quick, yet accurated cell counting. The software uses 24 bit 
plotting method with a pointer and is able to recognize the shape and also 
the color, developed using VB.   
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Vaksin Kontrasepsi untuk Pria Tanpa Efek
Samping

Kontrasepsi Pria
nan Aman

Safe and Sound
Male

Contraceptive Untuk menekan pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang
seperti Indonesia, diperlukan adanya alat kontrasepsi yang efektif dan
efisien. Saat ini, alat kontrasepsi pria yang tersedia pilihannya sangat
terbatas, disertai dengan permasalahan pada efektifitas dan efek samping.

Vaksin kontrasepsi pria adalah vaksin yang bekerja dengan rekayasa protein
pada sperma pria, untuk melemahkan kemampuan sperma memfertilisasi 
sel telur. Berdasarkan penelitian, kontrasepsi ini tidak mempengaruhi 
hormon dan libido pria.

To suppress the rapid population growth in developing countries such as

Indonesia, it is necessary to have an effective and efficient contraception for

both sexes. Male contraceptive vaccine works by modifying proteins of male

sperm, thus affecting the ability of sperm to fertilize the egg, without

affecting the male's hormone and libido.
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Perspektif
Wanita memiliki banyak pilihan kontrasepsi, sedangkan pria hanya sedikit. Vaksin 
kontrasepsi untuk pria ini menyeimbangkan tanggung jawab wanita dan pria dalam 
keluarga berencana.

Keunggulan Inovasi
l Menggantikan penggunaan alat kontrasepsi pria konvensional yang kurang

efisien
l Tidak mempengaruhi hormon dan libido pria

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Asmarinah dan Endang Winiati Bachtiar

Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Telescopiboreh - Antiacne AlamiJerawat Lewat
Acne Go Away

Jerawat merupakan penyakit kulit yang sangat mengganggu penampilan
terutama bagi wanita. Inovasi ini menawarkan anti-acne dengan bahan
alami dari laut yang lebih aman sehingga tidak menimbulkan efek samping.
Bahan baku yang digunakan berasal dari keong laut Telescopium 
telescopium dan karagenan dari rumput laut.

Anti-acne ini memiliki pH yang stabil sesuai standar SNI serta tidak
mengandung logam berat berbahaya (Pb, Cd, Hg) sesuai syarat BPOM. Obat
jerawat ini mengandung komponen aktif untuk melindungi kulit dari
paparan sinar matahari serta menangkal radikal bebas (IC50 50,19 ppm).

This innovation offers a natural anti-acne from Indonesian sea which is save

and has no side effect. The main ingredients are sea slugs and carrageenan

from seaweed. This anti-acne has a stable pH that meets SNI standard, and

does not contain heavy metals (Pb, Cd, Hg) as required by Indonesian FDA.

This anti-acne contains skin protecting agent, and counteracting free-

radicals (IC50 50,19 ppm).
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Perspektif
Kita sepertinya selalu menemukan manfaat baru, dari setiap sumber daya hayati 
yang kita pungut dari perairan dan laut Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana 
menjadikannya karya inovasi?

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan alami dari keong laut dan rumput laut
l Pemanfaatan produk lokal yang belum pernah dimanfaatkan sebelumnya
l Teknologi sederhana sehingga mudah diadopsi oleh usaha kecil
l Bisa menggerakan ekonomi masyarakat pesisir secara terpadu

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Purwaningsih, Azrifitria, Eka Deskawati dan Fianita Nur Utami

Siti Restiani

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 107 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Nusantara sejak dahulu dikenal dunia sebagai negeri rempah-rempah berkhasiat. 
Kita harus mengembangkannya agar lebih berdaya guna, lebih berkhasiat guna dan 
bernilai tambah; sekaligus memperluas pemanfaatannya di Indonesia.

Keunggulan Inovasi
l Cinna-Ale dapat disajikan hangat maupun dingin, tanpa kehilangan efek 

menghangatkan badan
l Formulasi sepenuhnya dari bahan alami tapi mampu melakukan pengawetan 

sendiri, sehingga dapat mencegah resiko keracunan makanan
l Cinna-Ale dibuat dengan menggunakan rempah-rempah asli Indonesia dengan 

rasa dan aromanya yang mudah diterima masyarakat
l Aktivitas antioksidan yang cukup tinggi (IC50 = 56,70), berpotensi mencegah 

berbagai penyakit degeneratif.

Potensi Aplikasi
Menggunakan teknologi pangan dan farmasi mutakhir, formulasi Cinna-Ale 
borpotensi diturunkan menjadi berbagai produk makanan/minuman kesehatan 
dan obat-obatan herbal (medik) yang kini berkembang pesat.

Inovator
Nama : Sedarnawati Yasni
Status paten : GRANTED

Cinna-Ale Minuman Kesehatan dari Rempah-
Rempah

Cara Sehat Gaya
Indonesia

Be Healthy
Indonesian Way

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Cinna-Ale adalah minuman kesehatan yang diramu dari rempah-rempah
yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Nama Cinna-Ale untuk produk ini
diambil dari nama latin dua jenis rempah utama, yaitu kayu manis
(Cinnamomum burmanii Blume)  dan jahe (Zingiber officionale Roscoe).

Minuman ini diformulasikan dengan 15 rempah lainnya dengan kandungan
zat aktif yang teruji bermanfaat bagi kesahatan. Inovasi ini berpotensi 
mengisi segmen pasar minuman kesehatan yang berkembang pesat, 
dengan formula yang unik, karena dikembangkan secara ilmiah dari
minuman kesehatan tradisional Indonesia yang dikenal dan dikonsumsi
secara luas oleh masyarakat.

Cinna-Ale is a healthy drink formula that has a uniquely Indonesian taste and
flavour. The drink’s name comes from the two main ingredients Cinnamon
and Zingiber officionale (Ginger).

The drink is formulated with 15 Indonesian herbs. This innovation combines
the opportunities of riding on the fast growing tonic drink market and widely
accepted benefits and tastes of the Indonesian traditional herbal drinks.
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Perspektif
Nusantara sejak dahulu dikenal dunia sebagai negeri rempah-rempah berkhasiat.
Kita harus mengembangkannya agar lebih berdaya guna, lebih berkhasiat guna dan
bernilai tambah; sekaligus memperluas pemanfaatannya di Indonesia.

Keunggulan Inovasi
l Cinna-Ale dapat disajikan hangat maupun dingin, tanpa kehilangan efek

menghangatkan badan
l Formulasi sepenuhnya dari bahan alami tapi mampu melakukan pengawetan

sendiri, sehingga dapat mencegah resiko keracunan makanan
l Cinna-Ale dibuat dengan menggunakan rempah-rempah asli Indonesia dengan

rasa dan aromanya yang mudah diterima masyarakat
l Aktivitas antioksidan yang cukup tinggi (IC50 = 56,70), berpotensi mencegah

berbagai penyakit degeneratif.

Potensi Aplikasi
Menggunakan teknologi pangan dan farmasi mutakhir, formulasi Cinna-Ale
borpotensi diturunkan menjadi berbagai produk makanan/minuman kesehatan
dan obat-obatan herbal (medik) yang kini berkembang pesat.

Inovator
Nama : Sedarnawati Yasni
Status paten : GRANTED

Cinna-Ale Minuman Kesehatan dari Rempah-
Rempah

Cara Sehat Gaya 
Indonesia

Be Healthy 
Indonesian Way

Cinna-Ale adalah minuman kesehatan yang diramu dari rempah-rempah 
yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Nama Cinna-Ale untuk produk ini 
diambil dari nama latin dua jenis rempah utama, yaitu kayu manis 
(Cinnamomum burmanii Blume)  dan jahe (Zingiber officionale Roscoe).

Minuman ini diformulasikan dengan 15 rempah lainnya dengan kandungan 
zat aktif yang teruji bermanfaat bagi kesahatan. Inovasi ini berpotensi 
mengisi segmen pasar minuman kesehatan yang berkembang pesat, 
dengan formula yang unik, karena dikembangkan secara ilmiah dari 
minuman kesehatan tradisional Indonesia yang dikenal dan dikonsumsi 
secara luas oleh masyarakat.

Cinna-Ale is a healthy drink formula that has a uniquely Indonesian taste and 
flavour. The drink’s name comes from the two main ingredients Cinnamon 
and Zingiber officionale (Ginger).

The drink is formulated with 15 Indonesian herbs. This innovation combines 
the opportunities of riding on the fast growing tonic drink market and widely 
accepted benefits and tastes of the Indonesian traditional herbal drinks.
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Telescopiboreh - Antiacne AlamiJerawat Lewat
Acne Go Away

Jerawat merupakan penyakit kulit yang sangat mengganggu penampilan
terutama bagi wanita. Inovasi ini menawarkan anti-acne dengan bahan
alami dari laut yang lebih aman sehingga tidak menimbulkan efek samping.
Bahan baku yang digunakan berasal dari keong laut Telescopium 
telescopium dan karagenan dari rumput laut.

Anti-acne ini memiliki pH yang stabil sesuai standar SNI serta tidak 
mengandung logam berat berbahaya (Pb, Cd, Hg) sesuai syarat BPOM. Obat 
jerawat ini mengandung komponen aktif untuk melindungi kulit dari
paparan sinar matahari serta menangkal radikal bebas (IC50 50,19 ppm).

This innovation offers a natural anti-acne from Indonesian sea which is save

and has no side effect. The main ingredients are sea slugs and carrageenan

from seaweed. This anti-acne has a stable pH that meets SNI standard, and

does not contain heavy metals (Pb, Cd, Hg) as required by Indonesian FDA.

This anti-acne contains skin protecting agent, and counteracting free-

radicals (IC50 50,19 ppm).
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Perspektif
Kita sepertinya selalu menemukan manfaat baru, dari setiap sumber daya hayati
yang kita pungut dari perairan dan laut Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana
menjadikannya karya inovasi?

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan alami dari keong laut dan rumput laut
l Pemanfaatan produk lokal yang belum pernah dimanfaatkan sebelumnya
l Teknologi sederhana sehingga mudah diadopsi oleh usaha kecil
l Bisa menggerakan ekonomi masyarakat pesisir secara terpadu

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Purwaningsih, Azrifitria, Eka Deskawati dan Fianita Nur Utami

Siti Restiani

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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TRIGONA: Propolis Asli Indonesia sebagai Anti
Tuberkulosis dan Anti HIV

Berkah Si Lebah
Mencegah jadi

Parah
The Bee Blessing

for Health Indonesia menduduki peringkat ke-4 dari 22 negara di dunia yang paling
sering mengalami epidemik Penyakit tuberkulosis (TB). Inovasi ini bertujuan
untuk menyediakan regimen berupa propolis cair yang berfungsi sebagai
pelengkap obat anti tuberkulosis (OAT).

Propolis dapat membantu melindungi hati dari efek toksik OAT dan
bersinergi dengan OAT dalam membasmi penyebab penyakit tuberkulosis,
yaitu bakteri mycobacterium. Selain itu, propolis juga dipercaya mampu
mempercepat pemulihan status gizi, yang sangatlah penting dalam terapi
TB. Khasiat propolis juga dapat ditemukan pada pasien-pasien penderita TB
yang juga mengidap HIV/AIDS.

Indonesia ranked 4th from 22 countries in the world which often host
Tuberculosis (TB) epidemics. This innovation aims to provide a regimen of
liquid propolis, which complements the anti-tuberculosis therapy (OAT).
Propolis helps to protect the liver from toxic effects caused by OAT and
accelerate the recovery of patients' nutritional status. This result can also be
found in tuberculosis patients that suffers HIV/AIDS.
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Perspektif
Untuk melawan penyakit secara efektif, kita perlu pelengkap untuk mengurangi
efek samping obat, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh.

Keunggulan Inovasi
l Mampu melindungi hati (hepatoprotektif) dari efek toksik OAT
l Memiliki kemampuan cukup baik untuk membunuh mycobacterium Tb
l Mampu mempercepat pemulihan berat badan pasien Tb dan pasien Tb co

HIV/AIDS
l Tersedia dalam bentuk sediaan cair yang mudah dikonsumsi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Ahmad Sulaeman, Mahani dan Hardinsyah
Status Paten : TELAH TERDAFTAR 

Sumber : 108 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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501 Inovasi IPB alam 1226
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Perspektif
Indonesia dikenal sangat kaya akan keragaman hayati. Menemukan jenis tanaman 
yang memberikan fungsi kesehatan, diolah dan diproses dengan teknologi yang 
tepat, bisa menjadi inovasi terobosan di bidang kesehatan.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah dan citra tanaman tradisional sebagai sumber 

formulasi minuman fungsional
l Diversifikasi produk Antanan yang tidak hanya dijadikan sebagai jamu tetapi 

sebagai minuman fungsional siap saji
l Produk siap minum yang berkhasiat untuk menstimulus sel saraf,

memperlancar peredaran darah ke otak dan meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh dengan formulasi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan pada industri makanan dan minuman.

Inovator
Nama : Elvira Syamsir
Status paten : GRANTED

Minuman Fungsional Antanan (Centella 
asiatica l. urban)

Minuman Untuk
Otak

Drink for the
Brain

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Tanaman Antanan (Centella asiatica L. Urban) dipercaya memiliki banyak
khasiat untuk kesehatan. Uji klinis herbal antanan di India, 
merekomendasikan bahwa tanaman ini dapat meningkatkan IQ, 
kemampuan mental, serta menanggulangi lemah mental pada anak-anak.
Pe lain em an, tanaman Cantella dapat meningkatkan
kemampuan belajar dan memori seseorang. Karena manfaatnya itu, tanaman
ini juga dikenal sebagai “makanan otak”.

Pembuatan minuman fungsional Antanan dimulai dengan pembersihan dan
pelayuan/pengeringan bahan baku. Daun kering kemudian dicacah dan
difermentasi agar enzim dapat bereaksi, setelahnya kembali dikeringkan dan
diekstraksi. Minuman fungsional ini diketahui dapat menstimulasi sel saraf
otak dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Clinical trial on Antanan plant (Centella asiatica L. Urban) in India showed that
it can increase IQ, mental ability and overcome mental weakness on children.

Extraction process on Antanan leaves and making it into functional beverages
through enzymatic fermentation process, produces formulated beverage that
stimulates brain, nerve cells and also boosts the immune system.
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Perspektif
Indonesia dikenal sangat kaya akan keragaman hayati. Menemukan jenis tanaman 
yang memberikan fungsi kesehatan, diolah dan diproses dengan teknologi yang 
tepat, bisa menjadi inovasi terobosan di bidang kesehatan.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah dan citra tanaman tradisional sebagai sumber

formulasi minuman fungsional
l Diversifikasi produk Antanan yang tidak hanya dijadikan sebagai jamu tetapi

sebagai minuman fungsional siap saji
l Produk siap minum yang berkhasiat untuk menstimulus sel saraf,

memperlancar peredaran darah ke otak dan meningkatkan sistem kekebalan
tubuh dengan formulasi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan pada industri makanan dan minuman.

Inovator
Nama : Elvira Syamsir
Status paten : GRANTED

Minuman Fungsional Antanan (Centella 
asiatica l. urban)

Minuman Untuk 
Otak

Drink for the 
Brain

Tanaman Antanan (Centella asiatica L. Urban) dipercaya memiliki banyak 
khasiat untuk kesehatan. Uji klinis herbal antanan di India, 
merekomendasikan bahwa tanaman ini dapat meningkatkan IQ, 
kemampuan mental, serta menanggulangi lemah mental pada anak-anak. 
Penelitian lain membuktikan, tanaman Cantella dapat meningkatkan 
kemampuan belajar dan memori seseorang. Karena manfaatnya itu, tanaman 
ini juga dikenal sebagai “makanan otak”.

Pembuatan minuman fungsional Antanan dimulai dengan pembersihan dan 
pelayuan/pengeringan bahan baku. Daun kering kemudian dicacah dan 
difermentasi agar enzim dapat bereaksi, setelahnya kembali dikeringkan dan 
diekstraksi. Minuman fungsional ini diketahui dapat menstimulasi sel saraf 
otak dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Clinical trial on Antanan plant (Centella asiatica L. Urban) in India showed that 
it can increase IQ, mental ability and overcome mental weakness on children.

Extraction process on Antanan leaves and making it into functional beverages 
through enzymatic fermentation process, produces formulated beverage that 
stimulates brain, nerve cells and also boosts the immune system.
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TRIGONA: Propolis Asli Indonesia sebagai Anti
Tuberkulosis dan Anti HIV

Berkah Si Lebah
Mencegah jadi

Parah
The Bee Blessing

for Health Indonesia menduduki peringkat ke-4 dari 22 negara di dunia yang paling
sering mengalami epidemik Penyakit tuberkulosis (TB). Inovasi ini bertujuan
untuk menyediakan regimen berupa propolis cair yang berfungsi sebagai
pelengkap obat anti tuberkulosis (OAT).

Propolis dapat membantu melindungi hati dari efek toksik OAT dan
bersinergi dengan OAT dalam membasmi penyebab penyakit tuberkulosis, 
yaitu bakteri mycobacterium. Selain itu, propolis juga dipercaya mampu 
mempercepat pemulihan status gizi, yang sangatlah penting dalam terapi
TB. Khasiat propolis juga dapat ditemukan pada pasien-pasien penderita TB
yang juga mengidap HIV/AIDS.

Indonesia ranked 4th from 22 countries in the world which often host
Tuberculosis (TB) epidemics. This innovation aims to provide a regimen of
liquid propolis, which complements the anti-tuberculosis therapy (OAT).
Propolis helps to protect the liver from toxic effects caused by OAT and
accelerate the recovery of patients' nutritional status. This result can also be
found in tuberculosis patients that suffers HIV/AIDS.
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Perspektif
Untuk melawan penyakit secara efektif, kita perlu pelengkap untuk mengurangi 
efek samping obat, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh.

Keunggulan Inovasi
l Mampu melindungi hati (hepatoprotektif) dari efek toksik OAT
l Memiliki kemampuan cukup baik untuk membunuh mycobacterium Tb
l Mampu mempercepat pemulihan berat badan pasien Tb dan pasien Tb co

HIV/AIDS
l Tersedia dalam bentuk sediaan cair yang mudah dikonsumsi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Ahmad Sulaeman, Mahani dan Hardinsyah
Status Paten : TELAH TERDAFTAR 
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Softgel Minyak Ikan Lele (Clarias gariepinus)
Suplemen Kesehatan bagi Lansia

Dari Lele untuk
Suplemen Lansia
From Catfish for

the Elderly
Supplement Sumber bahan baku suplemen minyak ikan umumnya adalah dari ikan laut,

dan khasiatnya telah terbukti mampu menurunkan kolesterol. Namun di
Indonesia, kebanyakan suplemen minyak ikan merupakan produk impor
yang harganya mahal. Sementara itu, minyak ikan yang berasal dari ikan
lokal seperti ikan lele berpotensi menjadi alternatif suplemen minyak ikan
yang banyak manfaatnya untuk kesehatan.

Inovasi ini memanfaatkan ketersediaan ikan lele di Indonesia dalam jumlah
besar dan produk samping dari proses penepungan lele yang hingga kini
belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan nilai ekonomi
ikan lele dan menyediakan suplemen minyak ikan yang harganya terjangkau
oleh kalangan menengah ke bawah.

Fish oil supplements are originally made out of marine fishes and have
shown beneficial effects on cholesterol levels (on regular intake. But in
Indonesia, most of the fish oil supplements are imported and therefore
expensive. The innovation uses the fact that catfishes are given in large
quantities in Indonesia and the oil is a by-product of the manufacture of
catfish flour, so that this not only can improve the economic value of catfish,
but also provides affordable fish oil supplements for everybody.
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Perspektif
Lele yang melimpah dan mudah dibudidayakan, saat ini hanya dianggap sebagai
solusi masalah gizi untuk masyarakat menengah kebawah.

Keunggulan Inovasi
l Berbentuk kapsul softgell dengan masa simpan yang lama dan mudah untuk 

dikonsumsi
l Memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi
l Mengandung asam lemak esensial omega-3 dan omega-6 yang cukup untuk 

kebutuhan harian
l Mampu memperbaiki profil lipid karena memiliki kandungan Mono 

Unsaturated Fatty Acid/MUFA (32.53%) dan Poly Unsaturated Fatty acid/PUFA
(19.76%)

l Terbukti secara klinis dapat menurunkan kadar trigliserida darah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Clara M. Kusharto, Sugeng Heri Suseno, Nunung Cipta Dainy dan

Mia Srimiati

Status Paten : TELAH TERDAFTAR 

Sumber : 108 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Kerusakan ekosistem adalah awal mula penyebaran penyakit pandemi di dunia ini. 
Pengendalian hewan pembawanya (vektor) menggunakan bahan alami yang lebih 
aman untuk ekosistem sangat dibutuhkan dunia.

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan alami sehingga lebih aman bagi manusia dan lingkungan
l Proses pembuatan relatif sederhana, bisa dilakukan secara swadaya
l Tidak menimbulkan efek samping lain baik bagi manusia maupun hewan 

peliharaan
l Meningkatkan nilai guna dan nilai tambah tanaman

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan oleh industri farmasi dan pestisida, maupun untuk menunjang 
program Kementerian Kesehatan dalam memerangi wabah DBD secara swadaya.

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono; Rosihan Rosman; Upik Kesumawati 

Hadi; Min Rahminiwati; Agus Sudiman T
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Kamandrah (Croton tiglium L.) sebagai Larvasida
Hayati Pencegah Demam Berdarah Dengue

Anti DBD dari
Belantara

Anti DHF from
the Jungle

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah pandemi di Asia Tenggara. Sayangnya
obat atau vaksin pencegah DBD masih belum ditemukan sampai saat ini. Upaya
menanggulangi DBD adalah dengan mengendalikan vektor (nyamuk) pada
stadium larva (jentik) dengan menggunakan larvasida / insektisida kimiawi
“abate”.

Formula larvasida hayati pun dikembangkan dari minyak biji Kamandrah (Croton
tiglium L.) yang tumbuh liar di Kalimantan. Proses pengepresan hidraulik pada
biji dengan tingkat kemasakan fisiologis yang tepat, menghasilkan rendemen
minyak Kamandrah yang tinggi dengan potensi sebagai larvasida jentik nyamuk
Aedes aegypti dan Aedes albopictus penyebab DBD, lebih efektif dibandingkan
"abate" dalam mencegah proses oviposisi dan tentunya aman dipakai.

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a pandemic in South East Asia with no
medications nor vaccines yet available. Currently, chemical larvicide “abate” is
used to eradicate DHF vector yet could be disadvantageous from environmental
aspect.

A herb-based larvicide is developed from Kamandrah seeds oil (Croton tiglium
L.), a wild plant native of Borneo. Kamandrah oil is more potent than abate in
anti-oviposition process, and environmentally safer.
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Perspektif
Kerusakan ekosistem adalah awal mula penyebaran penyakit pandemi di dunia ini. 
Pengendalian hewan pembawanya (vektor) menggunakan bahan alami yang lebih 
aman untuk ekosistem sangat dibutuhkan dunia.

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan alami sehingga lebih aman bagi manusia dan lingkungan
l Proses pembuatan relatif sederhana, bisa dilakukan secara swadaya
l Tidak menimbulkan efek samping lain baik bagi manusia maupun hewan

peliharaan
l Meningkatkan nilai guna dan nilai tambah tanaman

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan oleh industri farmasi dan pestisida, maupun untuk menunjang
program Kementerian Kesehatan dalam memerangi wabah DBD secara swadaya.

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono; Rosihan Rosman; Upik Kesumawati

Hadi; Min Rahminiwati; Agus Sudiman T
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Kamandrah (Croton tiglium L.) sebagai Larvasida 
Hayati Pencegah Demam Berdarah Dengue

Anti DBD dari 
Belantara

Anti DHF from 
the Jungle

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah pandemi di Asia Tenggara. Sayangnya 
obat atau vaksin pencegah DBD masih belum ditemukan sampai saat ini. Upaya 
menanggulangi DBD adalah dengan mengendalikan vektor (nyamuk) pada 
stadium larva (jentik) dengan menggunakan larvasida / insektisida kimiawi 
“abate”.

Formula larvasida hayati pun dikembangkan dari minyak biji Kamandrah (Croton 
tiglium L.) yang tumbuh liar di Kalimantan. Proses pengepresan hidraulik pada 
biji dengan tingkat kemasakan fisiologis yang tepat, menghasilkan rendemen 
minyak Kamandrah yang tinggi dengan potensi sebagai larvasida jentik nyamuk 
Aedes aegypti dan Aedes albopictus penyebab DBD, lebih efektif dibandingkan 
"abate" dalam mencegah proses oviposisi dan tentunya aman dipakai.

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a pandemic in South East Asia with no 
medications nor vaccines yet available. Currently, chemical larvicide “abate” is 
used to eradicate DHF vector yet could be disadvantageous from environmental 
aspect.

A herb-based larvicide is developed from Kamandrah seeds oil (Croton tiglium 
L.), a wild plant native of Borneo. Kamandrah oil is more potent than abate in 
anti-oviposition process, and environmentally safer.
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Softgel Minyak Ikan Lele (Clarias gariepinus)
Suplemen Kesehatan bagi Lansia

Dari Lele untuk
Suplemen Lansia
From Catfish for

the Elderly
Supplement Sumber bahan baku suplemen minyak ikan umumnya adalah dari ikan laut,

dan khasiatnya telah terbukti mampu menurunkan kolesterol. Namun di
Indonesia, kebanyakan suplemen minyak ikan merupakan produk impor
yang harganya mahal. Sementara itu, minyak ikan yang berasal dari ikan
lokal seperti ikan lele berpotensi menjadi alternatif suplemen minyak ikan 
yang banyak manfaatnya untuk kesehatan.

Inovasi ini memanfaatkan ketersediaan ikan lele di Indonesia dalam jumlah 
besar dan produk samping dari proses penepungan lele yang hingga kini
belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan nilai ekonomi
ikan lele dan menyediakan suplemen minyak ikan yang harganya terjangkau
oleh kalangan menengah ke bawah.

Fish oil supplements are originally made out of marine fishes and have
shown beneficial effects on cholesterol levels (on regular intake. But in
Indonesia, most of the fish oil supplements are imported and therefore
expensive. The innovation uses the fact that catfishes are given in large
quantities in Indonesia and the oil is a by-product of the manufacture of
catfish flour, so that this not only can improve the economic value of catfish,
but also provides affordable fish oil supplements for everybody.
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Perspektif
Lele yang melimpah dan mudah dibudidayakan, saat ini hanya dianggap sebagai 
solusi masalah gizi untuk masyarakat menengah kebawah.

Keunggulan Inovasi
l Berbentuk kapsul softgell dengan masa simpan yang lama dan mudah untuk 

dikonsumsi
l Memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi
l Mengandung asam lemak esensial omega-3 dan omega-6 yang cukup untuk

kebutuhan harian
l Mampu memperbaiki profil lipid karena memiliki kandungan Mono 

Unsaturated Fatty Acid/MUFA (32.53%) dan Poly Unsaturated Fatty acid/PUFA
(19.76%)

l Terbukti secara klinis dapat menurunkan kadar trigliserida darah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Clara M. Kusharto, Sugeng Heri Suseno, Nunung Cipta Dainy dan

Mia Srimiati

Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Potensi Kayu Bidara Laut (Strychonus ligustrina) sebagai
Obat Anti Malaria

Ganyang
Malaria!

Abolish Malaria!

Malaria, penyakit yang disebabkan oleh protozoa dan disebarkan melalui
nyamuk anopheles, hingga sekarang masih merupakan masalah kesehatan
global yang mematikan. Salah satu alasannya adalah keterbatasan jumlah
obat yang tersedia, harga yang tinggi, serta efek samping yang keras.

Inovasi ini mengidentifikasi potensi pengembangan senyawa aktif anti-
malaria dari bahan alam, yaitu kayu bidara laut (Strychnos ligustrina). Bidara
laut berpotensi besar sebagai sumber bahan obat anti-malaria karena
bersifat alami serta mengandung strychnin yang memiliki aktivitas anti-
malaria yang tinggi.

Malaria, an infectious disease being transmitted by mosquitos, is until now
still a widespread health problem which threatens the life of millions of
people. There are already malaria drugs available, but they are still
expensive, of limited quantity, and are associated with severe side effects.
This innovation explores the potential of herbal medicine in fighting malaria,
based on the research of Strychnos ligustrina: a typical Indonesian plant
containing strychnine compounds with a high anti-malarial activity.
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Perspektif
200 juta kasus dan 627.000 orang meninggal karena Malaria (2012). Ini 
menggambarkan betapa pentingnya mengganyang Malaria.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat herbal, menggunakan sumber yang berbahan baku alam
l Relatif murah, sehingga dapat menjadi substitusi obat malaria impor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Wasrin Syafii, Rita Kartika Sari, Umi Cahyaningsih dan Laela Nur

Anisah

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 108 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

3736

Perspektif
Seperti pada kejahatan yang meninggalkan jejak, semua penyakit pasti 
menimbulkan reaksi, tinggal bagaimana kita mendeteksi gejala yang timbul, 
menggunakan teknologi yang tepat untuk menjadikannya cepat dan akurat akan 
menghindari jatuhnya korban lebih lanjut.

Keunggulan Inovasi
l Pelaksanaan uji yang mudah dan murah
l Hasil uji dapat diketahui dengan segera, spesifik dan memiliki sensitivitas yang 

tinggi
l Dapat dikembangkan untuk mendeteksi keberadaan antibodi flu burung dalam 

tubuh induk semang
l Tidak menimbulkan iritasi pada kulit

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan oleh industri farmasi, obat-obatan peternakan, maupun 
otoritas kesehatan pemerintah dalam menangani H5N1. Berpotensi 
dikembangkan untuk mendeteksi wabah akibat virus dengan sifat-sifat yang sejenis 
dengan flu burung.

Inovator
Nama : I Wayan Teguh Wibawan
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Pembuatan “Rapid Test” Menggunakan Teknik
“Koaglutinasi Tidak Langsung” untuk Deteksi
Antibodi Flu Burung

Detektif Flu 
Burung

AI Detective

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Flu burung telah bersifat enzootik pada ayam, sehingga memungkinkan
terjadinya infeksi silang dari ayam ke binatang lain, bahkan ke manusia. Saat
ini belum tersedia alat uji cepat untuk mendeteksi keberadaan virus flu
burung (H5N1) pada manusia karena ukurannya sangat kecil. Isolasi virus
H5N1 ini juga memerlukan persyaratan yang sangat rumit, mahal dan waktu
yang lama.

Jejak infeksi yang ditinggalkan oleh virus H5N1 pada seseorang sebenarnya 
bisa ditunjukkan dengan keberadaan antibodi spesifik terhadap virus
tersebut. Salah satu cara mendeteksi keberadaan antibodi ini adalah
dengan teknik koagulasi tidak langsung, dimana dengan protokol ini mampu
dideteksi keberadaan antibodi spesifik terhadap virus H5N1 secara tepat
dan akurat.

Avian influenza (AI) is enzootic in chicken and now can cross infect other
animals and also human. No economical rapid test method is known to
detect this virus (H5N1) directly due to its micro size.

A new method to detect traces of infections by the virus, the antibody, is
developed. Specific antibody coagglutination is prospectively fast and
accurate to indirectly detect the existence of H5N1 in human body.
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Perspektif
Seperti pada kejahatan yang meninggalkan jejak, semua penyakit pasti 
menimbulkan reaksi, tinggal bagaimana kita mendeteksi gejala yang timbul, 
menggunakan teknologi yang tepat untuk menjadikannya cepat dan akurat akan 
menghindari jatuhnya korban lebih lanjut.

Keunggulan Inovasi
l Pelaksanaan uji yang mudah dan murah
l Hasil uji dapat diketahui dengan segera, spesifik dan memiliki sensitivitas yang

tinggi
l Dapat dikembangkan untuk mendeteksi keberadaan antibodi flu burung dalam 

tubuh induk semang
l Tidak menimbulkan iritasi pada kulit

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan oleh industri farmasi, obat-obatan peternakan, maupun 
otoritas kesehatan pemerintah dalam menangani H5N1. Berpotensi 
dikembangkan untuk mendeteksi wabah akibat virus dengan sifat-sifat yang sejenis
dengan flu burung.

Inovator
Nama : I Wayan Teguh Wibawan
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Pembuatan “Rapid Test” Menggunakan Teknik 
“Koaglutinasi Tidak Langsung” untuk Deteksi 
Antibodi Flu Burung

Detektif Flu 
Burung

AI Detective

Flu burung telah bersifat enzootik pada ayam, sehingga memungkinkan 
terjadinya infeksi silang dari ayam ke binatang lain, bahkan ke manusia. Saat 
ini belum tersedia alat uji cepat untuk mendeteksi keberadaan virus flu 
burung (H5N1) pada manusia karena ukurannya sangat kecil. Isolasi virus 
H5N1 ini juga memerlukan persyaratan yang sangat rumit, mahal dan waktu 
yang lama.

Jejak infeksi yang ditinggalkan oleh virus H5N1 pada seseorang sebenarnya 
bisa ditunjukkan dengan keberadaan antibodi spesifik terhadap virus 
tersebut. Salah satu cara mendeteksi keberadaan antibodi ini adalah 
dengan teknik koagulasi tidak langsung, dimana dengan protokol ini mampu 
dideteksi keberadaan antibodi spesifik terhadap virus H5N1 secara tepat 
dan akurat.

Avian influenza (AI) is enzootic in chicken and now can cross infect other 
animals and also human. No economical rapid test method is known to 
detect this virus (H5N1) directly due to its micro size.

A new method to detect traces of infections by the virus, the antibody, is 
developed. Specific antibody coagglutination is prospectively fast and 
accurate to indirectly detect the existence of H5N1 in human body.

45

174

Potensi Kayu Bidara Laut (Strychonus ligustrina) sebagai
Obat Anti Malaria

Ganyang
Malaria!

Abolish Malaria!

Malaria, penyakit yang disebabkan oleh protozoa dan disebarkan melalui
nyamuk anopheles, hingga sekarang masih merupakan masalah kesehatan
global yang mematikan. Salah satu alasannya adalah keterbatasan jumlah
obat yang tersedia, harga yang tinggi, serta efek samping yang keras.

Inovasi ini mengidentifikasi potensi pengembangan senyawa aktif anti-
malaria dari bahan alam, yaitu kayu bidara laut (Strychnos ligustrina). Bidara 
laut berpotensi besar sebagai sumber bahan obat anti-malaria karena 
bersifat alami serta mengandung strychnin yang memiliki aktivitas anti-
malaria yang tinggi.

Malaria, an infectious disease being transmitted by mosquitos, is until now
still a widespread health problem which threatens the life of millions of
people. There are already malaria drugs available, but they are still
expensive, of limited quantity, and are associated with severe side effects.
This innovation explores the potential of herbal medicine in fighting malaria,
based on the research of Strychnos ligustrina: a typical Indonesian plant
containing strychnine compounds with a high anti-malarial activity.
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Perspektif
200 juta kasus dan 627.000 orang meninggal karena Malaria (2012). Ini 
menggambarkan betapa pentingnya mengganyang Malaria.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat herbal, menggunakan sumber yang berbahan baku alam
l Relatif murah, sehingga dapat menjadi substitusi obat malaria impor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Wasrin Syafii, Rita Kartika Sari, Umi Cahyaningsih dan Laela Nur

Anisah

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Biji Mahoni Pencegah Obesitas dan Diabetes
pada Kucing

Diet untuk Si
Kucing

Diet for The Cat

Obesitas dan penyakit diabetes tidak hanya terjadi pada manusia, namun
juga pada hewan peliharaan, misalnya kucing. Seperti halnya pada manusia,
jumlah kasus penyakit tersebut pada kucing mengalami peningkatan dan
dokter hewan pun mengalami kesulitan dalam menangani masalah ini.

Dari sanalah muncul ide untuk inovasi pakan kucing yang dapat mencegah
obesitas dan penyakit diabetes tersebut. Berbahan dasar biji mahoni,
proses pembuatannya melibatkan ekstraksi biji mahoni dengan metode
maserasi. Hasilnya telah diuji secara in vitro dan in vivo, terbukti
palatibilitasnya tinggi dan dapat membantu mengontrol kadar glukosa
darah dan berat badan kucing.

Obesity and diabetes not only occur in human, but also in our pets, for
example cats. This problem already exists and, just like in our human society,
is getting bigger. Our innovation offers a cat food from mahogany seed
extract that is made through extraction using maceration methods. The
results of in-vitro and in-vivo tests show that it has a high palability to cats,
and helps in controlling its blood glucose level and weight.
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Perspektif
Pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan kesayangan, seringkali 
membutuhkan biaya yang relatif besar.

Keunggulan Inovasi
l Tidak berasa pahit meskipun biji mahoni cukup pahit
l Konsentrasi ekstrak biji mahoni dalam pakan inovasi ini relatif rendah
l Teruji berkhasiat sebagai pencegah obesitas pada kucing
l Menurunkan kadar glukosa darah pada kucing
l Memperbaiki profil lipid kucing

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Tutik Wresdiyati, Adi Winarto, Siti Sa'diah, Dewi Apri Astuti dan

Deni Noviana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 108 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

3938

Perspektif
Kitosan dikenal sebagai pokok inovasi yang hebat karena aplikasinya dan 
manfaatnya yang luas di berbagai sektor kehidupan. Kehebatan ini terbukti masih 
berpotensi dikembangkan melalui modifikasi, kombinasi, maupun penemuan 
turunan-turunannya, yang tidak kalah hebat dari induknya.

Keunggulan Inovasi
l Mempunyai berbagai manfaat dan fungsi yang diperlukan dalam dunia obat-

obatan: sebagai membran pelindung obat, penyalut pencegah iritasi dan 
pengendali pelepasan obat dalam tubuh

l Dibuat dari bahan limbah kulit udang, sehingga relatif aman dan ramah 
lingkungan

Potensi Aplikasi
Untuk menyalut obat yang rentan panas, cahaya dan kelembaban; untuk obat anti 
peradangan non-steroid dengan daya analgesik dan antipiretik yang pada dosis 
tinggi berpotensi mengiritasi lambung dan usus; juga sebagai agen pengantaran 
obat untuk mengendalikan laju pelepasannya.

Inovator
Nama : Purwantiningsih Sugita; Ahmad Sjachriza; Budi Arifin
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Gel Kitosan sebagai Membran Pelindung, 
Penyalut dan Agen Pengantaran Obat

Kitosan Sahabat
Obat

Chitosan The
Drugs

Companion

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Kitosan dari limbah kulit udang telah dimanfaatkan untuk pembuatan
mikrokapsul pada obat-obatan, namun gel kitosan bersifat rapuh, sehingga
perlu dilakukan modifikasi untuk menutupi kelemahan tersebut. Gel
kitosan-alginat dengan penaut-silang glutaraldehida teruji dapat mengatasi
kelemahan tersebut dan menjadikannya sebagai penyalut obat dengan
berbagai fungsi dan manfaat sekaligus.

Pada pengujian mikrokapsul ketoprofen (obat rematik) dengan bahan 
pembawa kitosan termodifikasi glutaraldehida-alginat, formula gel ini
terbukti berfungsi sebagai lapisan pelindung obat terhadap panas, cahaya
dan kelembaban; sebagai penyalut obat untuk mencegah iritasi lambung
dan usus; dan efektif sebagai agen pengatur laju pelepasan obat.

Chitosan from shrimp waste has been used for making drugs microcapsules,
but chitosan gel alone is a fragile material and needs to be modified.

Chitosan gel-alginate with glutaraldehyde as cross-link agent functions
effectively as drug coating materials. It works as a protective membrance for
heat, light and moisture sensitive drugs; helps to prevent gastro-intestinal
irritation; and act as sustained release agent for drug delivery.
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Perspektif
Kitosan dikenal sebagai pokok inovasi yang hebat karena aplikasinya dan 
manfaatnya yang luas di berbagai sektor kehidupan. Kehebatan ini terbukti masih 
berpotensi dikembangkan melalui modifikasi, kombinasi, maupun penemuan 
turunan-turunannya, yang tidak kalah hebat dari induknya.

Keunggulan Inovasi
l Mempunyai berbagai manfaat dan fungsi yang diperlukan dalam dunia obat-

obatan: sebagai membran pelindung obat, penyalut pencegah iritasi dan 
pengendali pelepasan obat dalam tubuh

l Dibuat dari bahan limbah kulit udang, sehingga relatif aman dan ramah
lingkungan

Potensi Aplikasi
Untuk menyalut obat yang rentan panas, cahaya dan kelembaban; untuk obat anti
peradangan non-steroid dengan daya analgesik dan antipiretik yang pada dosis
tinggi berpotensi mengiritasi lambung dan usus; juga sebagai agen pengantaran
obat untuk mengendalikan laju pelepasannya.

Inovator
Nama : Purwantiningsih Sugita; Ahmad Sjachriza; Budi Arifin
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Gel Kitosan sebagai Membran Pelindung, 
Penyalut dan Agen Pengantaran Obat

Kitosan Sahabat 
Obat

Chitosan The 
Drugs 

Companion
Kitosan dari limbah kulit udang telah dimanfaatkan untuk pembuatan 
mikrokapsul pada obat-obatan, namun gel kitosan bersifat rapuh, sehingga 
perlu dilakukan modifikasi untuk menutupi kelemahan tersebut. Gel 
kitosan-alginat dengan penaut-silang glutaraldehida teruji dapat mengatasi 
kelemahan tersebut dan menjadikannya sebagai penyalut obat dengan 
berbagai fungsi dan manfaat sekaligus.

Pada pengujian mikrokapsul ketoprofen (obat rematik) dengan bahan 
pembawa kitosan termodifikasi glutaraldehida-alginat, formula gel ini 
terbukti berfungsi sebagai lapisan pelindung obat terhadap panas, cahaya 
dan kelembaban; sebagai penyalut obat untuk mencegah iritasi lambung 
dan usus; dan efektif sebagai agen pengatur laju pelepasan obat.

Chitosan from shrimp waste has been used for making drugs microcapsules, 
but chitosan gel alone is a fragile material and needs to be modified.

Chitosan gel-alginate with glutaraldehyde as cross-link agent functions 
effectively as drug coating materials. It works as a protective membrance for 
heat, light and moisture sensitive drugs; helps to prevent gastro-intestinal 
irritation; and act as sustained release agent for drug delivery.
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Biji Mahoni Pencegah Obesitas dan Diabetes
pada Kucing

Diet untuk Si
Kucing

Diet for The Cat

Obesitas dan penyakit diabetes tidak hanya terjadi pada manusia, namun 
juga pada hewan peliharaan, misalnya kucing. Seperti halnya pada manusia,
jumlah kasus penyakit tersebut pada kucing mengalami peningkatan dan
dokter hewan pun mengalami kesulitan dalam menangani masalah ini.

Dari sanalah muncul ide untuk inovasi pakan kucing yang dapat mencegah
obesitas dan penyakit diabetes tersebut. Berbahan dasar biji mahoni, 
proses pembuatannya melibatkan ekstraksi biji mahoni dengan metode 
maserasi. Hasilnya telah diuji secara in vitro dan in vivo, terbukti
palatibilitasnya tinggi dan dapat membantu mengontrol kadar glukosa
darah dan berat badan kucing.

Obesity and diabetes not only occur in human, but also in our pets, for
example cats. This problem already exists and, just like in our human society,
is getting bigger. Our innovation offers a cat food from mahogany seed
extract that is made through extraction using maceration methods. The
results of in-vitro and in-vivo tests show that it has a high palability to cats,
and helps in controlling its blood glucose level and weight.
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Perspektif
Pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan kesayangan, seringkali 
membutuhkan biaya yang relatif besar.

Keunggulan Inovasi
l Tidak berasa pahit meskipun biji mahoni cukup pahit
l Konsentrasi ekstrak biji mahoni dalam pakan inovasi ini relatif rendah
l Teruji berkhasiat sebagai pencegah obesitas pada kucing
l Menurunkan kadar glukosa darah pada kucing
l Memperbaiki profil lipid kucing

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Tutik Wresdiyati, Adi Winarto, Siti Sa'diah, Dewi Apri Astuti dan

Deni Noviana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Virgin Fish Oil Omega-3 dan SqualeneNilai Baru dari 
Cucut

New Value from
Sharks

Dalam industri perikanan, ikan cucut memiliki by-product berupa hati yang
beratnya mencapai 20% dari total berat ikan secara keseluruhan. Hati ikan
cucut diketahui banyak mengandung minyak yang dapat digunakan sebagai
bahan obat-obatan.

Inovasi yang ditawarkan adalah metode ekstraksi untuk menghasilkan
minyak ikan cucut murni yang berkualitas tinggi. Penggunaan metode dry
rendering pada minyak cucut dan dinetralisasi dengan NaOH 18°Be, lalu
dipucatkan menggunakan magnesol XL 3% menunjukkan kualitas minyak
dengan standar internasional.

The innovation is suitable extraction method to produce a high quality of
virgin shark fish oil. Dry rendering extraction was used for the oil which later
neutralized by NaOH 18°Be, and then bleached using magnesol XL 3%. The
result showed that the quality of fish oil surpassed the international
standard.
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Perspektif
Penyesuaian standar dengan standar internasional akan membuka kesempatan
produk Indonesia untuk bersaing di kancah dunia

Keunggulan Inovasi
l Minyak yang dihasilkan sesuai dengan standar IFOS (International Fish Oil 

Standard)
l Minyak ikan cucut yang dihasilkan berkualitas tinggi kaya akan Omega 3 
l Tidak mengandung cemaran mikroba
l Hasil pemurnian mengalami peningkatan kualitas FFA sebesar 48,61%, PV

sebesar 81,98%, p-anisidin sebesar 71,78%, TOTOX sebesar 76,41%, AV sebesar
48,96%, dan kejernihan sebesar 7,24%

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Sugeng Heri Suseno, Agoes Mardiono Jacoeb, Anhar Rozi

Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Selain sebagai penambah stamina, STMJ (Susu Telur Madu Jahe) bisa sekaligus 
digunakan sebagai pencegah penyakit berbahaya karena kandungan lgY-3A yang 
terdapat di dalam telur.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah (added value) telur konsumsi, baik dari sisi manfaat 

maupun sisi ekonominya
l Menghasilkan antibodi (lgY) secara lebih sederhana dan murah
l Tidak menyakiti hewan dibandingkan dengan cara pengambilan antibodi dari 

darah hewan (sehubungan dengan animal protection regulation)

Potensi Aplikasi
Inovasi ini bisa diaplikasikan bagi industri peternakan ayam, industri obat-obatan 
dan food suplement.

Inovator
Nama : Agustin Indrawati
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Telur Ayam “3 in 1” Anti Flu Burung dan Anti
Diare

Perlindungan
dari Kuning

Telur
Protection from

Egg Yolk

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Masyarakat umum telah memanfaatkan kuning telur untuk meningkatkan
stamina tubuh, antara lain dengan mencampurnya pada saat minum jamu.
Kuning telur disiapkan induk ayam bagi keturunannya, bukan saja untuk
persediaan makanan, tetapi dilengkapi juga dengan antibodi (lgY) yang
berguna bagi anak ayam mempertahankan diri dari berbagai penyakit. lgY
ini dikenal sebagai maternal antibody.

Inovasi ini berkenaan dengan rekayasa kandungan lgY spesifik dalam kuning
telur, sehingga diperoleh produk telur komersial yang mengandung antibodi
terhadap flu burung dan diare. Dibandingkan dengan penggunaan darah
kelinci atau mamalia lain sebagai sumber antibodi, teknologi lgY ini lebih
sederhana, lebih murah dan tidak menyakiti hewan serta tidak beresiko
melanggar animal protection regulation.

Egg yolk is the food reserve for the embryo, also equipped with sufficient
antibodies (lgY), essential for the embryo’s survival.

The production of lgY in egg yolk can be engineered to produce specific
antibodies against Avian influenza and diarrhea. This egg yolk lgY
technology is much cheaper and simpler, whitout harming animals
compared to animal blood extraction to produce antibodies.
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Perspektif
Selain sebagai penambah stamina, STMJ (Susu Telur Madu Jahe) bisa sekaligus 
digunakan sebagai pencegah penyakit berbahaya karena kandungan lgY-3A yang 
terdapat di dalam telur.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah (added value) telur konsumsi, baik dari sisi manfaat

maupun sisi ekonominya
l Menghasilkan antibodi (lgY) secara lebih sederhana dan murah
l Tidak menyakiti hewan dibandingkan dengan cara pengambilan antibodi dari 

darah hewan (sehubungan dengan animal protect regulation)

Potensi Aplikasi
Inovasi ini bisa diaplikasikan bagi industri peternakan ayam, industri obat-obatan 
dan food suplement.

Inovator
Nama : Agustin Indrawati
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Telur Ayam “3 in 1” Anti Flu Burung dan Anti 
Diare

Perlindungan 
dari Kuning 

Telur
Protection from 

Egg Yolk
Masyarakat umum telah memanfaatkan kuning telur untuk meningkatkan 
stamina tubuh, antara lain dengan mencampurnya pada saat minum jamu. 
Kuning telur disiapkan induk ayam bagi keturunannya, bukan saja untuk 
persediaan makanan, tetapi dilengkapi juga dengan antibodi (lgY) yang 
berguna bagi anak ayam mempertahankan diri dari berbagai penyakit. lgY 
ini dikenal sebagai maternal antibody.

Inovasi ini berkenaan dengan rekayasa kandungan lgY spesifik dalam kuning 
telur, sehingga diperoleh produk telur komersial yang mengandung antibodi 
terhadap flu burung dan diare. Dibandingkan dengan penggunaan darah 
kelinci atau mamalia lain sebagai sumber antibodi, teknologi lgY ini lebih 
sederhana, lebih murah dan tidak menyakiti hewan serta tidak beresiko 
melanggar animal protection regulation.

Egg yolk is the food reserve for the embryo, also equipped with sufficient 
antibodies (lgY), essential for the embryo’s survival.

The production of lgY in egg yolk can be engineered to produce specific 
antibodies against Avian influenza and diarrhea. This egg yolk lgY 
technology is much cheaper and simpler, whitout harming animals 
compared to animal blood extraction to produce antibodies.
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178

Virgin Fish Oil Omega-3 dan SqualeneNilai Baru dari 
Cucut

New Value from
Sharks

Dalam industri perikanan, ikan cucut memiliki by-product berupa hati yang
beratnya mencapai 20% dari total berat ikan secara keseluruhan. Hati ikan 
cucut diketahui banyak mengandung minyak yang dapat digunakan sebagai
bahan obat-obatan.

Inovasi yang ditawarkan adalah metode ekstraksi untuk menghasilkan
minyak ikan cucut murni yang berkualitas tinggi. Penggunaan metode dry
rendering pada minyak cucut dan dinetralisasi dengan NaOH 18°Be, lalu
dipucatkan menggunakan magnesol XL 3% menunjukkan kualitas minyak
dengan standar internasional.

The innovation is suitable extraction method to produce a high quality of
virgin shark fish oil. Dry rendering extraction was used for the oil which later
neutralized by NaOH 18°Be, and then bleached using magnesol XL 3%. The
result showed that the quality of fish oil surpassed the international
standard.

179

Perspektif
Penyesuaian standar dengan standar internasional akan membuka kesempatan
produk Indonesia untuk bersaing di kancah dunia

Keunggulan Inovasi
l Minyak yang dihasilkan sesuai dengan standar IFOS (International Fish Oil

Standard)
l Minyak ikan cucut yang dihasilkan berkualitas tinggi kaya akan Omega 3
l Tidak mengandung cemaran mikroba
l Hasil pemurnian mengalami peningkatan kualitas FFA sebesar 48,61%, PV

sebesar 81,98%, p-anisidin sebesar 71,78%, TOTOX sebesar 76,41%, AV sebesar
48,96%, dan kejernihan sebesar 7,24%

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Sugeng Heri Suseno, Agoes Mardiono Jacoeb, Anhar Rozi

Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Omega 3 dari Laut untuk Generasi EmasNilai Baru dari 
Sardin

New Value from
Sardines

Sumber omega-3 yang baik banyak ditemukan pada hasil perairan seperti
ikan sardin. Hanya saja pemanfaatan ikan sardin di Indonesia sejauh ini
terbatas pada industri penepungan dan pengalengan ikan. Hasil samping
dari kedua proses tersebut berupa minyak ikan yang tidak termanfaatkan
secara optimal.

Minyak ikan dari sardin dapat dijadikan sumber omega-3 potensial jika
diproses dan dikembangkan lebih lanjut. Melalui pemurnian dengan proses
netralisasi menggunakan kaustik soda dan bleaching menggunakan MFP 3%
pada suhu adsorbsi 50°C, dihasilkan minyak ikan sardin murni yang memiliki
kandungan EPA 12,74% dan DHA 10,28%.

Sardine Industries in Indonesia are limited in fishmeal and canning industry.
However, the oil byproduct of these industries can be a potential source of
omega 3 if processed and developed further. Through purification by
neutralizing using caustic soda and bleaching using MFP adsorbent 3% in
temperature of 50°C obtained refined sardine oil which contains 12.74% EPA
and 10.28% DHA.
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Perspektif
Banyak rahasia terpendam dari hasil samping perikanan yang selama ini disia-
siakan. Pemanfaatan hasil samping perikanan selain mengangkat nilai tambah juga
mengefisiensikan sumberdaya.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi proses yang sederhana, mudah dan murah sehingga dapat diadopsi 

oleh seluruh kalangan industri baik UKM maupun perusahaan 
l Warna minyak yang dihasilkan jauh lebih menarik serta karakteristik telah

sesuai standar
l Mengurangi kandungan bahan pengotor yang terkandung dalam minyak

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sugeng Heri Suseno, Agoes M. Jacoeb, Nadia Fitriana, Izdihar

Nurnafisah, Dian Prima C. Hulu dan Niswani Seknun
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Limbah yang bermasalah bisa diubah menjadi berkah yang berlimpah berkat 
inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia melimpah di industri pengolahan kayu Mahoni
l Metode ekstraksi dengan air panas yang sederhana dan relatif murah justru 

memberikan hasil terbaik
l Selain sebagai senyawa antioksidan berpotensi, ekstrak Mahoni mempunyai 

prospek pengembangan yang luas sebagai obat antidiabetes, antikolesterol 
dan untuk menurunkan asam urat

l Juga dapat dikembangkan sebagai pembasmi rayap yang relatif aman bagi 
manusia

Potensi Aplikasi
Ekstrak Mahoni bisa digunakan di produk makanan sehat, minuman sehat dan 
obat-obatan; bahkan berpotensi dikembangkan menjadi pestisida pembasmi 
rayap yang aman dan ramah lingkungan.

Inovator
Nama : Syamsul Falah; Sulistiyani; Mega Safitri
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUANN

Ekstrak Kulit Mahoni sebagai Makanan Suplemen
yang Mengandung Senyawa Antioksidan

Yang sehat dari
yang Pahit

Healthier from
the Bitter

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Kulit kayu Mahoni selama ini tidak dimanfaatkan, bahkan dianggap sebagai
limbah pada industri pengolahan kayu. Penelitian menunjukkan bahwa
dalam kayu Mahoni terdapat berbagai senyawa bioaktif yang memiliki
fungsi sebagai antioksidan, antirayap, antidiabetes dan antikolesterol. Kulit
kayu Mahoni kemudian diekstraksi dengan menggunakan berbagai pelarut;
methanol, acetone dan air panas.

Berdasarkan pengujian dengan hewan coba mencit, disimpulkan bahwa 
ekstraksi kulit kayu Mahoni dengan air panas paling potensial untuk
dikembangkan sebagai obat herbal berkhasiat antioksidan, penurun kadar
gula darah, kolesterol dan asam urat.

Mahagony wooden barks have been so far considered as waste in laminated
wood industry.

Research reveals that Mahagony bark contains various bioactive 
ingredients that potentially can be developed into various health drinks and
drugs; such as antioxidants, antidiabetic, anticholesterol, even as 
termicides. Extraction by using hot water produces better Mahagony
extracts as compared to using methanol and acetone.
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Perspektif
Limbah yang bermasalah bisa diubah menjadi berkah yang berlimpah berkat 
inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia melimpah di industri pengolahan kayu Mahoni
l Metode ekstraksi dengan air panas yang sederhana dan relatif murah justru

memberikan hasil terbaik
l Selain sebagai senyawa antioksidan berpotensi, ekstrak Mahoni mempunyai

prospek pengembangan yang luas sebagai obat antidiabetes, antikolesterol
dan untuk menurunkan asam urat

l Juga dapat dikembangkan sebagai pembasmi rayap yang relatif aman bagi
manusia

Potensi Aplikasi
Ekstrak Mahoni bisa digunakan di produk makanan sehat, minuman sehat dan
obat-obatan; bahkan berpotensi dikembangkan menjadi pestisida pembasmi
rayap yang aman dan ramah lingkungan.

Inovator
Nama : Syamsul Falah; Sulistiyani; Mega Safitri
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUANN

Ekstrak Kulit Mahoni sebagai Makanan Suplemen 
yang Mengandung Senyawa Antioksidan

Yang sehat dari 
yang Pahit

Healthier from 
the Bitter

Kulit kayu Mahoni selama ini tidak dimanfaatkan, bahkan dianggap sebagai 
limbah pada industri pengolahan kayu. Penelitian menunjukkan bahwa 
dalam kayu Mahoni terdapat berbagai senyawa bioaktif yang memiliki 
fungsi sebagai antioksidan, antirayap, antidiabetes dan antikolesterol. Kulit 
kayu Mahoni kemudian diekstraksi dengan menggunakan berbagai pelarut; 
methanol, acetone dan air panas.

Berdasarkan pengujian dengan hewan coba mencit, disimpulkan bahwa 
ekstraksi kulit kayu Mahoni dengan air panas paling potensial untuk 
dikembangkan sebagai obat herbal berkhasiat antioksidan, penurun kadar 
gula darah, kolesterol dan asam urat.

Mahagony wooden barks have been so far considered as waste in laminated 
wood industry.

Research reveals that Mahagony bark contains various bioactive 
ingredients that potentially can be developed into various health drinks and 
drugs; such as antioxidants, antidiabetic, anticholesterol, even as 
termicides. Extraction by using hot water produces better Mahagony 
extracts as compared to using methanol and acetone.
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180

Omega 3 dari Laut untuk Generasi EmasNilai Baru dari 
Sardin

New Value from
Sardines

Sumber omega-3 yang baik banyak ditemukan pada hasil perairan seperti
ikan sardin. Hanya saja pemanfaatan ikan sardin di Indonesia sejauh ini
terbatas pada industri penepungan dan pengalengan ikan. Hasil samping
dari kedua proses tersebut berupa minyak ikan yang tidak termanfaatkan
secara optimal.

Minyak ikan dari sardin dapat dijadikan sumber omega-3 potensial jika
diproses dan dikembangkan lebih lanjut. Melalui pemurnian dengan proses
netralisasi menggunakan kaustik soda dan bleaching menggunakan MFP 3%
pada suhu adsorbsi 50°C, dihasilkan minyak ikan sardin murni yang memiliki
kandungan EPA 12,74% dan DHA 10,28%.

Sardine Industries in Indonesia are limited in fishmeal and canning industry.
However, the oil byproduct of these industries can be a potential source of
omega 3 if processed and developed further. Through purification by
neutralizing using caustic soda and bleaching using MFP adsorbent 3% in
temperature of 50°C obtained refined sardine oil which contains 12.74% EPA
and 10.28% DHA.
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Perspektif
Banyak rahasia terpendam dari hasil samping perikanan yang selama ini disia-
siakan. Pemanfaatan hasil samping perikanan selain mengangkat nilai tambah juga 
mengefisiensikan sumberdaya.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi proses yang sederhana, mudah dan murah sehingga dapat diadopsi

oleh seluruh kalangan industri baik UKM maupun perusahaan
l Warna minyak yang dihasilkan jauh lebih menarik serta karakteristik telah

sesuai standar
l Mengurangi kandungan bahan pengotor yang terkandung dalam minyak

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sugeng Heri Suseno, Agoes M. Jacoeb, Nadia Fitriana, Izdihar

Nurnafisah, Dian Prima C. Hulu dan Niswani Seknun
Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Obat Alami Berbasis Ekstrak Sirih untuk Mengendalian
Penyakit No 1, Chronic Respiratory Disease Complex,
pada Ayam

Obat Asma
untuk Ayam

Asthma Cure for
Chicken

Chronic Respiratory Disease (CRD) adalah salah satu penyakit utama pada
unggas yang dapat menimbulkan kerugian mencapai ratusan milyar tiap
tahunnya. Hingga saat ini, CRP umumnya disembuhkan dengan obat
konvensional yang diproduksi menggunakan senyawa kimia sintetis.

Inovasi yang ditawarkan dalah obat anti CRD yang terbuat dari bahan alami
berbasis ekstrak sirih. Obat ini bekerja dengan cara membunuh agen
penyakit CRD dan mengendalikan gejala ngorok yang sering menyertai
infeksi pada ayam. Karena terbuat dari bahan alami, harganya pun lebih
terjangkau oleh peternak ayam dan lebih aman bagi ayam, sehingga hal ini
mendukung tercapainya produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
(ASUH).

Chronic Respiratory Disease (CRD) is one of the most common diseases
affecting poultry, especially chicken, so that it often causes great financial
losses in chicken farming. This innovation offers a new drug with natural
ingredients, mainly betel leaves extract, which can kill agents causing CRD
and at the same time handle other symptoms, such as snoring.
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Perspektif
Pengobatan herbal sedang berkembang dengan pesat di seluruh dunia, dan
sepertinya herbal juga mengimbas ke pengobatan hewan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku murah dan mudah didapatkan
l Proses pembuatan obat tidak rumit
l Menggunakan bahan alami yang jauh lebih aman bagi ayam dan konsumen
l Pengaplikasian obat pada ayam pesakitan dapat dilakukan dengan mudah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Min Rahminiwati, Aulia Andi Mustika, Soeripto, Unang P dan

Yulin Lestari
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 108 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Tulang yang rusak dan patah butuh bahan pendukung untuk proses pemulihannya, 
yang memberikan kekuatan sementara, mengisi rongga yang kosong dan kemudian 
‘larut’ untuk memberikan ruang bagi tulang yang baru.

Keunggulan Inovasi
l Memberikan nilai tambah bagi cangkang telur
l Lebih aman dibandingkan material yang terbuat dari logam
l Komposit bersifat padat dan lebih kuat secara mekanis dibanding bahan graft 

berpori, namun dapat luruh untuk digantikan tulang baru
l Bahan hidroksiapatit memiliki stabilitas termal yang baik

Potensi Aplikasi
Sebagai bio-material untuk pengganti tulang (grafting) menggantikan bahan dari 
logam atau komposit.

Inovator
Nama : Kiagus Dahlan
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Biomaterial untuk Substitusi TulangCangkang 
Sahabat Tulang

Bone Friendly
Eggshell

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Prosedur grafting tulang adalah prosedur bedah rekonstruksi untuk 
menempatkan bahan pengganti tulang, menggantikan tulang yang rusak atau
patah (fraktur). Selama ini bahan pengganti yang digunakan adalah logam,
yang dapat memperlemah tulang sehingga tulang mudah mengalami fraktur
kembali.

Inovasi ini mengembangkan bio-material senyawa hidroksiapatit dari bahan
cangkang telur. Komposisi 64% hidroksiapatit, 16% apatit karbonat dan 20%
kitosan menghasilkan komposit padat yang sifat mekaniknya lebih kuat
dibandingkan material berpori dan memberikan kekuatan mekanik pada
tulang yang sedang dalam perbaikan. Komposit ini telah diuji secara in-vitro 
dan bisa mengalami kelarutan dalam SBF (simulated body fluid), proses yang
penting untuk tumbuhnya tulang pengganti.

Metal alloplastic grafts are commonly used in bone grafting procedures, which
has a negative side effect of weakening bones. This innovation is developing a
bio-material compound using hydroxyapatite made from eggshell.

This material has stronger mechanical properties needes by the bone under
repair and it gradually dissolves in simulated body fluid (SBF), providing space
for new bone matrix to grow.
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Perspektif
Tulang yang rusak dan patah butuh bahan pendukung untuk proses pemulihannya, 
yang memberikan kekuatan sementara, mengisi rongga yang kosong dan kemudian 
‘larut’ untuk memberikan ruang bagi tulang yang baru.

Keunggulan Inovasi
l Memberikan nilai tambah bagi cangkang telur
l Lebih aman dibandingkan material yang terbuat dari logam
l Komposit bersifat padat dan lebih kuat secara mekanis dibanding bahan graft 

berpori, namun dapat luruh untuk digantikan tulang baru
l Bahan hidroksiapatit memiliki stabilitas termal yang baik

Potensi Aplikasi
Sebagai bio-material untuk pengganti tulang (grafting) menggantikan bahan dari
logam atau komposit.

Inovator
Nama : Kiagus Dahlan
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Biomaterial untuk Substitusi TulangCangkang 
Sahabat Tulang

Bone Friendly 
Eggshell

Prosedur grafting tulang adalah prosedur bedah rekonstruksi untuk 
menempatkan bahan pengganti tulang, menggantikan tulang yang rusak atau 
patah (fraktur). Selama ini bahan pengganti yang digunakan adalah logam, 
yang dapat memperlemah tulang sehingga tulang mudah mengalami fraktur 
kembali.

Inovasi ini mengembangkan bio-material senyawa hidroksiapatit dari bahan 
cangkang telur. Komposisi 64% hidroksiapatit, 16% apatit karbonat dan 20% 
kitosan menghasilkan komposit padat yang sifat mekaniknya lebih kuat 
dibandingkan material berpori dan memberikan kekuatan mekanik pada 
tulang yang sedang dalam perbaikan. Komposit ini telah diuji secara in-vitro 
dan bisa mengalami kelarutan dalam SBF (simulated body fluid), proses yang 
penting untuk tumbuhnya tulang pengganti.

Metal alloplastic grafts are commonly used in bone grafting procedures, which 
has a negative side effect of weakening bones. This innovation is developing a 
bio-material compound using hydroxyapatite made from eggshell.

This material has stronger mechanical properties needes by the bone under 
repair and it gradually dissolves in simulated body fluid (SBF), providing space 
for new bone matrix to grow.
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Obat Alami Berbasis Ekstrak Sirih untuk Mengendalian
Penyakit No 1, Chronic Respiratory Disease Complex,
pada Ayam

Obat Asma
untuk Ayam

Asthma Cure for
Chicken

Chronic Respiratory Disease (CRD) adalah salah satu penyakit utama pada
unggas yang dapat menimbulkan kerugian mencapai ratusan milyar tiap
tahunnya. Hingga saat ini, CRP umumnya disembuhkan dengan obat
konvensional yang diproduksi menggunakan senyawa kimia sintetis.

Inovasi yang ditawarkan dalah obat anti CRD yang terbuat dari bahan alami
berbasis ekstrak sirih. Obat ini bekerja dengan cara membunuh agen 
penyakit CRD dan mengendalikan gejala ngorok yang sering menyertai 
infeksi pada ayam. Karena terbuat dari bahan alami, harganya pun lebih
terjangkau oleh peternak ayam dan lebih aman bagi ayam, sehingga hal ini
mendukung tercapainya produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
(ASUH).

Chronic Respiratory Disease (CRD) is one of the most common diseases
affecting poultry, especially chicken, so that it often causes great financial
losses in chicken farming. This innovation offers a new drug with natural
ingredients, mainly betel leaves extract, which can kill agents causing CRD
and at the same time handle other symptoms, such as snoring.
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Perspektif
Pengobatan herbal sedang berkembang dengan pesat di seluruh dunia, dan
sepertinya herbal juga mengimbas ke pengobatan hewan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku murah dan mudah didapatkan
l Proses pembuatan obat tidak rumit
l Menggunakan bahan alami yang jauh lebih aman bagi ayam dan konsumen
l Pengaplikasian obat pada ayam pesakitan dapat dilakukan dengan mudah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Min Rahminiwati, Aulia Andi Mustika, Soeripto, Unang P dan

Yulin Lestari
Status Paten : TELAH TERDAFTAR



184

Aplikasi Bahan Baku Bubur Rumput Laut Sargassum sp. dan
Eucheuma cottonii dalam Pembuatan Kosmetik Krim Tabir
Surya dalam Melindungi Kulit

Tabir Surya dari
Samudra
Oceanic

Sunscreen
Inovasi ini memanfaatkan bubur olahan rumput laut dari jenis Sargassum
sp. dan Eucheuma cottonii sebagai bahan dasar krim tabis surya. Krim yang
dikembangkan dari kedua jenis rumput laut ini memiliki kadar Sun-
Protection Factor (SPF) dan antioksidan yang lebih tinggi dari produk
sejenis, serta relatif lebih aman karena menggunakan bahan alami.

Proses pengolahan ke dalam bentuk bubur juga cukup efisien, karena
memanfaatkan semua bagian dari rumput laut, sehingga tidak ada hasil
sampingan yang terbuang. Meskipun menggunakan teknologi pembuatan
yang sederhana, krim hasil inovasi ini terbukti efektif, stabil, serta memiliki
masa simpan hingga satu tahun.

This innovation offers a natural product of sunscreen made from two species
of seaweed: Sargassum sp. and Eucheuma cottonii. This sunscreen shows
higher levels of sun-protection factor (SPF) and anti-oxidants compared to
similar products, and less skin side-effects. Although the production is based
on a simple technology, the seaween sunscreen is proven to be highly
effective, stable, and could last up to one year.
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Perspektif
Sebagai pengekspor rumput laut terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi
pusat inovasi berbasis rumput laut bagi dunia.

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan bubur (sludge) dari rumput laut, sehingga tidak ada bagian yang

terbuang (efisien)
l Teknologi pembuatan sederhana (pencampuran secara manual), sehingga 

mudah untuk diaplikasikan dalam tingkat UKM
l Bahan baku mudah didapatkan dengan kualitas hasil produksi yang lebih tinggi

dari produk sejenis

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nurjanah, Effionora Anwar, Mala Nurilmala dan Taufik Hidayat
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber : 108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Indonesia sering dianggap sebagai sumber dan lahan subur berkembangnya 
berbagai virus tanaman dan ternak. Sudah saatnya Indonesia memanfaatkan 
masalah ini menjadi peluang, untuk menjadi pusat keprimaan dalam 
pengembangan vaksin anti virus tanaman dan ternak.

Keunggulan Inovasi
l Virus untuk memproduksi vaksin DNA berasal dari danau Cirata, sehingga 

langsung bisa diterapkan untuk masalah virus lokal
l Pada uji skala laboratorium vaksin telah menunjukkan efektifitas memberikan 

proteksi hingga 96,7%
l Memperbaiki kelemahan vaksin generasi sebelumnya: tidak menimbulkan 

resiko infeksi, bersifat stabil, dan mampu memperkuat sistem kekebalan ikan 
baik secara homurial maupun seluler

Potensi Aplikasi
Vaksin DNA ini berpotensi diaplikasikan bagi industri penunjang budidaya ikan air 
tawar (ikan Koi dan ikan Mas), khususnya industri obat-obatan dan pakan ikan.

Inovator
Nama : Sri Nuryati; Alimuddin; Sukenda; Fachriyan H. Pasaribu; Retno 

D.  Soejoedono; Komar Sumantadinata
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Konstruksi Vaksin DNA untuk Mencegah Penyakit
yang Disebabkan Koi Herpesvirus (KHV)

Tenaga Dalam
untuk Sang Koi
Inner Strength

for Koi

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Virus dari kelompok Herpesvirideae bersifat laten dalam tubuh ikan dan
menunggu hingga kondisinya memungkinkan untuk menginfeksi ikan carrier
(pembawa virus). Ikan ini dapat menjadi sumber penyakit dan dapat menular ke
ikan yang lain dalam ekosistem yang sama.

Vaksin DNA yang dikembangkan ini tergolong vaksin generasi ketiga (terbaru),
yang dikembangkan dari virus KHV asal waduk Cirata yang telah menyebabkan
wabah penyakit di kawasan tersebut. Vaksin DNA ini memperbaiki kelemahan
vaksin dari generasi sebelumnya; antara lain tidak menimbulkan resiko infeksi,
stabil, dan mampu memperkuat sistem kekebalan ikan baik secara humoral
maupun seluler.

Pada uji skala laboratorium, vaksin ini memberikan proteksi sebesar 70% sampai
96,7% tergantung dosis dan virulensi virus yang diberikan.

Herpesvirideae virus stays dormant in fish until the condition allows infection to
its carrier. The latest generation of DNA vaccine being developed is free from
infection risks, stable and capable to strengthen both humoral and cellular
immune system of fish.

In the laboratory test, the vaccine provides good immunity rate of 70% to 96,7%
depending on the administered dosage and virulence of the virus.
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Perspektif
Indonesia sering dianggap sebagai sumber dan lahan subur berkembangnya 
berbagai virus tanaman dan ternak. Sudah saatnya Indonesia memanfaatkan 
masalah ini menjadi peluang, untuk menjadi pusat keprimaan dalam 
pengembangan vaksin anti virus tanaman dan ternak.

Keunggulan Inovasi
l Virus untuk memproduksi vaksin DNA berasal dari danau Cirata, sehingga 

langsung bisa diterapkan untuk masalah virus lokal
l Pada uji skala laboratorium vaksin telah menunjukkan efektifitas memberikan

proteksi hingga 96,7%
l Memperbaiki kelemahan vaksin generasi sebelumnya: tidak menimbulkan 

resiko infeksi, bersifat stabil, dan mampu memperkuat sistem kekebalan ikan
baik secara homurial maupun seluler

Potensi Aplikasi
Vaksin DNA ini berpotensi diaplikasikan bagi industri penunjang budidaya ikan air
tawar (ikan Koi dan ikan Mas), khususnya industri obat-obatan dan pakan ikan.

Inovator
Nama : Sri Nuryati; Alimuddin; Sukenda; Fachriyan H. Pasaribu; Retno

D.  Soejoedono; Komar Sumantadinata
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Konstruksi Vaksin DNA untuk Mencegah Penyakit 
yang Disebabkan Koi Herpesvirus (KHV)

Tenaga Dalam 
untuk Sang Koi
Inner Strength 

for Koi
Virus dari kelompok Herpesvirideae bersifat laten dalam tubuh ikan dan 
menunggu hingga kondisinya memungkinkan untuk menginfeksi ikan carrier 
(pembawa virus). Ikan ini dapat menjadi sumber penyakit dan dapat menular ke 
ikan yang lain dalam ekosistem yang sama.

Vaksin DNA yang dikembangkan ini tergolong vaksin generasi ketiga (terbaru), 
yang dikembangkan dari virus KHV asal waduk Cirata yang telah menyebabkan 
wabah penyakit di kawasan tersebut. Vaksin DNA ini memperbaiki kelemahan 
vaksin dari generasi sebelumnya; antara lain tidak menimbulkan resiko infeksi, 
stabil, dan mampu memperkuat sistem kekebalan ikan baik secara humoral 
maupun seluler.

Pada uji skala laboratorium, vaksin ini memberikan proteksi sebesar 70% sampai 
96,7% tergantung dosis dan virulensi virus yang diberikan.

Herpesvirideae virus stays dormant in fish until the condition allows infection to 
its carrier. The latest generation of DNA vaccine being developed is free from 
infection risks, stable and capable to strengthen both humoral and cellular 
immune system of fish.

In the laboratory test, the vaccine provides good immunity rate of 70% to 96,7% 
depending on the administered dosage and virulence of the virus.
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Aplikasi Bahan Baku Bubur Rumput Laut Sargassum sp. dan
Eucheuma cottonii dalam Pembuatan Kosmetik Krim Tabir 
Surya dalam Melindungi Kulit

Tabir Surya dari
Samudra
Oceanic

Sunscreen
Inovasi ini memanfaatkan bubur olahan rumput laut dari jenis Sargassum
sp. dan Eucheuma cottonii sebagai bahan dasar krim tabis surya. Krim yang
dikembangkan dari kedua jenis rumput laut ini memiliki kadar Sun-
Protection Factor (SPF) dan antioksidan yang lebih tinggi dari produk
sejenis, serta relatif lebih aman karena menggunakan bahan alami.

Proses pengolahan ke dalam bentuk bubur juga cukup efisien, karena
memanfaatkan semua bagian dari rumput laut, sehingga tidak ada hasil 
sampingan yang terbuang. Meskipun menggunakan teknologi pembuatan
yang sederhana, krim hasil inovasi ini terbukti efektif, stabil, serta memiliki
masa simpan hingga satu tahun.

This innovation offers a natural product of sunscreen made from two species
of seaweed: Sargassum sp. and Eucheuma cottonii. This sunscreen shows
higher levels of sun-protection factor (SPF) and anti-oxidants compared to
similar products, and less skin side-effects. Although the production is based
on a simple technology, the seaween sunscreen is proven to be highly
effective, stable, and could last up to one year.
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Perspektif
Sebagai pengekspor rumput laut terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi
pusat inovasi berbasis rumput laut bagi dunia.

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan bubur (sludge) dari rumput laut, sehingga tidak ada bagian yang 

terbuang (efisien)
l Teknologi pembuatan sederhana (pencampuran secara manual), sehingga

mudah untuk diaplikasikan dalam tingkat UKM
l Bahan baku mudah didapatkan dengan kualitas hasil produksi yang lebih tinggi

dari produk sejenis

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nurjanah, Effionora Anwar, Mala Nurilmala dan Taufik Hidayat
Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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T-SPORT Drink Nutritional Ergogenic Acids, Minuman
Olahraga Pemulih Kerusakan Otot Sehabis Latihan

Perawat Otot
dari Tempe

Muscle Care
from Tempeh

Latihan olahraga dapat menyebabkan kelelahan bahkan kerusakan otot,
yang perlu segera dipulihkan agar rasa nyeri dan tidak nyaman tidak
mengganggu pelaksanaan latihan berikutnya. Untuk itu, diperlukan
suplemen makanan/minuman bergizi tinggi, khususnya protein, yang
diperlukan untuk memulihkan kondisi otot.

Inovasi T-SPORT drink adalah formula minuman suplemen dari tempe yang
kaya protein, khususnya branched chain amino acids (BCAA), yang berperan
penting dalam pemulihan kerusakan otot. BCAA tidak dibuat oleh tubuh,
sehingga harus diperoleh dari makanan/minuman. Berbeda dengan asam
amino lainnya, BCAA langsung diserap oleh otot sehingga dampak
pemulihan otot lebih cepat. T-SPORT juga mengandung isoflavon, dan zat
gizi lain, yang berguna untuk menjaga kondisi fisik pasca latihan.

Sport exercise can cause fatigue or even muscle damage, that requires
immediate treatment, as not to disrupt the continuing exercise. T-Sport
drink is an innovative drink formulated from tempeh as the main source of
protein, especially BCAA. BCAA is directly absorbed by muscles, so that it can
quickly recover the body muscles. T-Sport also contain isoflavon, and other
nutrients that can maintain post-exercise physical condition.

187

Perspektif
Bahan pangan tradisional berbasis kearifan lokal masih membuka berbagai peluang
inovasi, dengan cara mengemasnya menjadi berbagai produk makanan, minuman,
maupun suplemen pangan modern.

Keunggulan Inovasi
l Proses pembuatan yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau industri
l Menggunakan 100% dari bahan baku lokal yaitu tempe
l Mempunyai mutu organoleptik yang disukai dan diterima oleh atlet
l Tersedia dalam dua bentuk yaitu minuman dan bubuk

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Ahmad Sulaeman, Mansur Jauhari dan Ikeu Ekayanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Kita telah terbiasa mengekspor komoditas dalam bentuk mentah padahal dengan 
inovasi yang tepat bisa dihasilkan kemurnian dengan nilai komersial yang sangat 
tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku daun Gambir banyak tersedia di Indonesia
l Inovasi mampu meningkatkan nilai tambah yang sangat tinggi terhadap produk 

turunan Gambir
l Proses pembuatan katekin relatif sederhana dan mudah dilakukan
l Peralatan proses dan produksi katekin dapat dibuat di Indonesia
l Katekin dipromosikan sebagai produk antiaging, antioksidan dan senyawa 

penyokong kesehatan
l Inovasi dapat diterapkan di Indonesia dengan biaya investasi yang relatif 

rendah

Potensi Aplikasi
Dengan kadar katekin yang diatas 90%, dapat dimanfaatkan untuk usaha di bidang 
kesehatan, kosmetika (produk antiaging dan antioksidan), makanan dan minuman 
serta pewarna alami.

Inovator
Nama : E. Gumbira Sa’id; Khaswar Syamsu; Alexie Herryandie Bronto 

Adi;  Aang Ahyarudin; Aditya H
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Proses Produksi Katekin dari Gambir Asalan
Menggunakan Pelarut Organik dan Pengeringan
Spray Dryer

Produksi
Katekin

Bermutu Tinggi
dari Gambir

High Quality 
Catechin

Production from
Gambier

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Gambir yang secara tradisional digunakan untuk menyirih, mengandung
senyawa katekin yang digunakan di industri kesehatan untuk berbagai
keperluan, industri kosmetik, industri minuman dan makanan serta sebagai
pewarna alami. Katekin murni untuk tujuan analisa memiliki nilai komersial yang
tinggi, yakni USD 150/10 mg.

Gambir yang diekspor Indonesia masih dalam bentuk asalan dengan kadar
katekin <50% yang nilainya relatif rendah, sedangkan pasar ekspor 
menghendaki kadar katekin diatas 55%. Metode inovatif ini dinilai prospektif
karena dapat meningkatkan kadar katekin gambir melalui beberapa tahapan,
yakni pelarutan dengan air panas, pencucian berulang, pelarutan dengan
pelarut organik dan dikeringkan dengan spray dryer. Proses pemurnian
tersebut menghasilkan produk katekin dengan kadar >90%.

Catechin found in crude gambier is used in pharmaceutical, health, cosmetic,
food and beverage industries, and also as natural colorant. Indonesian crude
gambier export contains catechin less than 50%, while market demands for
more than 55%.

The innovation and prospective method promises catechin content above 90%,
by dissolving crude gambier in hot water, repititious washing, dissolution using
organic solvents and dried with spray dryer.
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Perspektif
Kita telah terbiasa mengekspor komoditas dalam bentuk mentah padahal dengan 
inovasi yang tepat bisa dihasilkan kemurnian dengan nilai komersial yang sangat 
tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku daun Gambir banyak tersedia di Indonesia
l Inovasi mampu meningkatkan nilai tambah yang sangat tinggi terhadap produk 

turunan Gambir
l Proses pembuatan katekin relatif sederhana dan mudah dilakukan
l Peralatan proses dan produksi katekin dapat dibuat di Indonesia
l Katekin dipromosikan sebagai produk antiaging, antioksidan dan senyawa

penyokong kesehatan
l Inovasi dapat diterapkan di Indonesia dengan biaya investasi yang relatif

rendah

Potensi Aplikasi
Dengan kadar katekin yang diatas 90%, dapat dimanfaatkan untuk usaha di bidang
kesehatan, kosmetika (produk antiaging dan antioksidan), makanan dan minuman 
serta pewarna alami.

Inovator
Nama : E. Gumbira Sa’id; Khaswar Syamsu; Alexie Herryandie Bronto

Adi;  Aang Ahyarudin; Aditya H
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Proses Produksi Katekin dari Gambir Asalan 
Menggunakan Pelarut Organik dan Pengeringan 
Spray Dryer

Produksi 
Katekin 

Bermutu Tinggi 
dari Gambir

High Quality 
Catechin 

Production from 
Gambier

Gambir yang secara tradisional digunakan untuk menyirih, mengandung 
senyawa katekin yang digunakan di industri kesehatan untuk berbagai 
keperluan, industri kosmetik, industri minuman dan makanan serta sebagai 
pewarna alami. Katekin murni untuk tujuan analisa memiliki nilai komersial yang 
tinggi, yakni USD 150/10 mg.

Gambir yang diekspor Indonesia masih dalam bentuk asalan dengan kadar 
katekin <50% yang nilainya relatif rendah, sedangkan pasar ekspor 
menghendaki kadar katekin diatas 55%. Metode inovatif ini dinilai prospektif 
karena dapat meningkatkan kadar katekin gambir melalui beberapa tahapan, 
yakni pelarutan dengan air panas, pencucian berulang, pelarutan dengan 
pelarut organik dan dikeringkan dengan spray dryer. Proses pemurnian 
tersebut menghasilkan produk katekin dengan kadar >90%.

Catechin found in crude gambier is used in pharmaceutical, health, cosmetic, 
food and beverage industries, and also as natural colorant. Indonesian crude 
gambier export contains catechin less than 50%, while market demands for 
more than 55%.

The innovation and prospective method promises catechin content above 90%, 
by dissolving crude gambier in hot water, repititious washing, dissolution using 
organic solvents and dried with spray dryer.
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T-SPORT Drink Nutritional Ergogenic Acids, Minuman
Olahraga Pemulih Kerusakan Otot Sehabis Latihan

Perawat Otot
dari Tempe

Muscle Care
from Tempeh

Latihan olahraga dapat menyebabkan kelelahan bahkan kerusakan otot, 
yang perlu segera dipulihkan agar rasa nyeri dan tidak nyaman tidak
mengganggu pelaksanaan latihan berikutnya. Untuk itu, diperlukan
suplemen makanan/minuman bergizi tinggi, khususnya protein, yang
diperlukan untuk memulihkan kondisi otot.

Inovasi T-SPORT drink adalah formula minuman suplemen dari tempe yang 
kaya protein, khususnya branched chain amino acids (BCAA), yang berperan 
penting dalam pemulihan kerusakan otot. BCAA tidak dibuat oleh tubuh,
sehingga harus diperoleh dari makanan/minuman. Berbeda dengan asam
amino lainnya, BCAA langsung diserap oleh otot sehingga dampak
pemulihan otot lebih cepat. T-SPORT juga mengandung isoflavon, dan zat
gizi lain, yang berguna untuk menjaga kondisi fisik pasca latihan.

Sport exercise can cause fatigue or even muscle damage, that requires
immediate treatment, as not to disrupt the continuing exercise. T-Sport
drink is an innovative drink formulated from tempeh as the main source of
protein, especially BCAA. BCAA is directly absorbed by muscles, so that it can
quickly recover the body muscles. T-Sport also contain isoflavon, and other
nutrients that can maintain post-exercise physical condition.
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Perspektif
Bahan pangan tradisional berbasis kearifan lokal masih membuka berbagai peluang
inovasi, dengan cara mengemasnya menjadi berbagai produk makanan, minuman, 
maupun suplemen pangan modern.

Keunggulan Inovasi
l Proses pembuatan yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau industri
l Menggunakan 100% dari bahan baku lokal yaitu tempe
l Mempunyai mutu organoleptik yang disukai dan diterima oleh atlet
l Tersedia dalam dua bentuk yaitu minuman dan bubuk

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Ahmad Sulaeman, Mansur Jauhari dan Ikeu Ekayanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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”SR-Grac” Beras Agar Pencegah Diabetes Alami
dari Laut

Beras Laut
Oceanic Rice

Penderita diabetes dunia meningkat pesat dari 108 juta jiwa pada tahun
1980 menjadi 422 juta jiwa pada tahun 2014 (sumber: WHO, 2016). Salah
satu penyebabnya adalah konsumsi makanan pokok yang memiliki indeks
glikemik tinggi, antara lain nasi putih.

Inovasi ini membuat beras analog agar dari rumput laut Gracilaria sp.
sebagai alternatif pangan bagi penderita diabetes. Beras ini memiliki nilai
indeks glikemik yang rendah (45), dibanding nasi putih (70), maupun beras
analog berbasis jagung, sorgum dan kedelai (50). Hasil uji in-vivo pada tikus
yang diinduksi streptozotocin menunjukkan beras ini dapat menyelamatkan
tikus diabetik dari kematian.

As diabetes become one of the most alarming chronic disease in the late
century, people had been warned to shift their consumption behaviour
towards less glucose-content rice. This innovation offers analogue rice made
by abundant seaweed Gracilaria sp with high fiber and antioxidant content
which is produced in extent to people with diabetes. In-vivo tests in animals
show that this rice can lower blood glucose levels effectively.

ns in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Sebagai penghasil rumput laut patut terbesar di dunia, Indonesia harus
memanfaatkan rumput laut, untuk membantu memecahkan masalah kesehatan
berskala dunia.

Keunggulan Inovasi
l Telah teruji efektif mencegah diabetes dalam uji in-vivo pada tikus
l Indeks glikemik yang rendah (45), lebih rendah dibanding beras analog berbasis 

jagung, sorgum dan kedelai (50)
l Rasa lebih enak (hasil uji organoleptik) dibanding beras analog berbasis E. 

cottoni dan mocaf
l Dapat membantu meningkatkan ekonomi nelayan pembudidaya rumput laut

dan pengolah tepung agar

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Purwaningsih, Joko Santoso, Ekowati Handharyani, Eka

Deskawati, Natalia P. Setiawati dan Ahmad Fauzi
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Kekebalan alami dari induk hasil vaksinasi bisa diturunkan ke anak sapi melalui 
kolostrum (susu produksi awal setelah kelahiran) yang dihasilkan induknya, jauh 
lebih efektif daripada pencegahan menggunakan antibiotik atau pengobatan.

Keunggulan Inovasi
l Sebagai sumber immunoglobulin alami, kolostrum sapi dapat digunakan untuk 

mengatasi kematian neonatal akibat diare oleh colibacillosis
l Memanfaatkan kolostrum sapi menjadi produk bernilai tambah tinggi yang 

dapat dikembangkan sebagai penyedia immunoglobulin
l Vaksinasi tidak menyebabkan efek samping negatif
l Antibodi Escherichia coli K-99 (ETEC K-99) dapat diproduksi melalui kolostrum 

sapi perah
l ETEC K-99 dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi penanggulangan 

colibacillosis

Potensi Aplikasi
Produksi kolostrum anti enteropatogen spesifik untuk imunoterapi pasif guna 
mencegah kematian neonatal akibat diare dapat diaplikasikan pada industri obat-
obatan atau farmasi.

Inovator
Nama : Anita Esfandiari; I Wayan Teguh Wibawan; Sri Murtini; Retno 

Wulansari
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Kolostrum Anti Enteropatogen Spesifik
untuk Imunoterapi Pasif Guna Mencegah
Kematian Neonatal Akibat Diare

Susu
Penyembuh

untuk Si Anak
Sapi

Healing Milk for
the Calf

Sumber : 102 Inovasi Indonesia

Kematian pada anak sapi yang baru lahir merupakan permasalahan bagi para
peternak sapi. Salah satu penyebab kematian adalah penyakit diare yang
disebabkan oleh bakteri Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC). Selama ini
peternakan menggunakan antibiotik, namun penggunaan antibiotik sudah
menunjukkan tingkat resistensi yang cukup tinggi.

Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan imunisasi pasif. Anak sapi dapat
diberikan imunisasi berupa kolostrum yang dihasilkan oleh induk sapi.
Pemanfaatan kolostrum sebagai pabrik biologis antibodi (lgG) sangat mungkin
dilakukan karena lgG atau zat kebal terhadap berbagai penyakit yang terdapat di
dalam darah induk mudah ditransfer secara efektif ke dalam kolostrum dengan
konsentrasi yang sangat tinggi.

Deaths on new born calves due to diarrhea caused by bacteria Enterotoxigenic E.
coli is a serious problem for cattle farmers. Antibiotics usage is less effective now
and show a high level of resistance.

Passive immunization through bovine colostrum is developed, by introducing  E.
coli to healthy and expecting cows. Antibody will be developed, which after
giving birth, will be transferred to the new calves through colostrum
consumption.
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179

Perspektif
Kekebalan alami dari induk hasil vaksinasi bisa diturunkan ke anak sapi melalui 
kolostrum (susu produksi awal setelah kelahiran) yang dihasilkan induknya, jauh 
lebih efektif daripada pencegahan menggunakan antibiotik atau pengobatan.

Keunggulan Inovasi
l Sebagai sumber immunoglobulin alami, kolostrum sapi dapat digunakan untuk

mengatasi kematian neonatal akibat diare oleh colibacillosis
l Memanfaatkan kolostrum sapi menjadi produk bernilai tambah tinggi yang

dapat dikembangkan sebagai penyedia immunoglobulin
l Vaksinasi tidak menyebabkan efek samping negatif
l Antibodi Escherichia coli K-99 (ETEC K-99) dapat diproduksi melalui kolostrum

sapi perah
l ETEC K-99 dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi penanggulangan

colibacillosis

Potensi Aplikasi
Produksi kolostrum anti enteropatogen spesifik untuk imunoterapi pasif guna
mencegah kematian neonatal akibat diare dapat diaplikasikan pada industri obat-
obatan atau farmasi.

Inovator
Nama : Anita Esfandiari; I Wayan Teguh Wibawan; Sri Murtini; Retno

Wulansari
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Kolostrum Anti Enteropatogen Spesifik 
untuk Imunoterapi Pasif Guna Mencegah 
Kematian Neonatal Akibat Diare

Susu 
Penyembuh 

untuk Si Anak 
Sapi

Healing Milk for 
the Calf

Kematian pada anak sapi yang baru lahir merupakan permasalahan bagi para 
peternak sapi. Salah satu penyebab kematian adalah penyakit diare yang 
disebabkan oleh bakteri Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC). Selama ini 
peternakan menggunakan antibiotik, namun penggunaan antibiotik sudah 
menunjukkan tingkat resistensi yang cukup tinggi.

Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan imunisasi pasif. Anak sapi dapat 
diberikan imunisasi berupa kolostrum yang dihasilkan oleh induk sapi. 
Pemanfaatan kolostrum sebagai pabrik biologis antibodi (lgG) sangat mungkin 
dilakukan karena lgG atau zat kebal terhadap berbagai penyakit yang terdapat di 
dalam darah induk mudah ditransfer secara efektif ke dalam kolostrum dengan 
konsentrasi yang sangat tinggi.

Deaths on new born calves due to diarrhea caused by bacteria Enterotoxigenic E. 
coli is a serious problem for cattle farmers. Antibiotics usage is less effective now 
and show a high level of resistance.

Passive immunization through bovine colostrum is developed, by introducing  E. 
coli to healthy and expecting cows. Antibody will be developed, which after 
giving birth, will be transferred to the new calves through colostrum 
consumption.
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”SR-Grac” Beras Agar Pencegah Diabetes Alami
dari Laut

Beras Laut
Oceanic Rice

Penderita diabetes dunia meningkat pesat dari 108 juta jiwa pada tahun 
1980 menjadi 422 juta jiwa pada tahun 2014 (sumber: WHO, 2016). Salah
satu penyebabnya adalah konsumsi makanan pokok yang memiliki indeks
glikemik tinggi, antara lain nasi putih.

Inovasi ini membuat beras analog agar dari rumput laut Gracilaria sp.
sebagai alternatif pangan bagi penderita diabetes. Beras ini memiliki nilai 
indeks glikemik yang rendah (45), dibanding nasi putih (70), maupun beras 
analog berbasis jagung, sorgum dan kedelai (50). Hasil uji in-vivo pada tikus
yang diinduksi streptozotocin menunjukkan beras ini dapat menyelamatkan
tikus diabetik dari kematian.

As diabetes become one of the most alarming chronic disease in the late
century, people had been warned to shift their consumption behaviour
towards less glucose-content rice. This innovation offers analogue rice made
by abundant seaweed Gracilaria sp with high fiber and antioxidant content
which is produced in extent to people with diabetes. In-vivo tests in animals
show that this rice can lower blood glucose levels effectively.
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Perspektif
Sebagai penghasil rumput laut patut terbesar di dunia, Indonesia harus 
memanfaatkan rumput laut, untuk membantu memecahkan masalah kesehatan 
berskala dunia.

Keunggulan Inovasi
l Telah teruji efektif mencegah diabetes dalam uji in-vivo pada tikus
l Indeks glikemik yang rendah (45), lebih rendah dibanding beras analog berbasis

jagung, sorgum dan kedelai (50)
l Rasa lebih enak (hasil uji organoleptik) dibanding beras analog berbasis E.

cottoni dan mocaf
l Dapat membantu meningkatkan ekonomi nelayan pembudidaya rumput laut

dan pengolah tepung agar

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Purwaningsih, Joko Santoso, Ekowati Handharyani, Eka

Deskawati, Natalia P. Setiawati dan Ahmad Fauzi
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN



190

Ekstrak Pigmen Karotenoid Telur Keong Mas (Pomacea
canaliculata) sebagai Bahan Baku Produk Farmaseutika
dan Nutraseutika

Dari Masalah
jadi Manfaat

From Pests to
Benefits

Kebutuhan terhadap pigmen alami semakin meningkat, baik pada industri
pangan maupun non pangan. Di bidang kesehatan, pigmen alami juga
dibutuhkan karena memiliki potensi antitumor, dan antioksidan.

Inovasi ini mengekstrak pigmen alami jenis karotenoid dari telur keong mas
(Pomacea canaliculata), yang banyak ditemukan sebagai hama tanaman
padi. Karotenoid dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami atau bahan
baku produk farmaseutika dan nutraseutika. Analisis fitokimia 
menunjukkan telur keong mas mengandung 14 jenis senyawa pigmen
karotenoid; violaxanthin, nostoxanthin, dan astaxanthin yang bernilai
ekonomis tinggi, dan 10 senyawa non pigmen; carvacrol, emodepside yang
berpotensi sebagai antioksidan dan antikanker.

The need for natural pigment is increasing, either in food or health
industries.This innovation, extracts natural pigment of carotenoids from the
golden snail eggs which are abundant as agricultural pest. The 
phytochemical analysis indicates that the egg contains 14 types of
carotenoids compound i.e violaxanthin, nostoxanthin, and astaxanthin, that
have high economic value and 10 non-pigment compounds i.e carvacrol,
emodepside which is potential as antioxidant and anticancer.

191

Perspektif
Alam seringkali memberi sinyal melalui warna yang istimewa. Sayangnya kita 
seringkali tidak peka pada sinyal-sinyal alami tersebut.

Keunggulan Inovasi
l Membantu mengurangi jumlah telur keong mas sebagai hama pertanian
l Mengandung 14 jenis pigmen dan 10 kandungan non-pigmen yang memiliki 
aktivitas biologis berpotensi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Asadatun Abdullah, Nurjanah, Muhammad Reyhan dan Taufik 

Hidayat
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

5352

Perspektif
Kearifan tradisi nenek moyang sekali lagi terbukti menjadi inspirasi inovasi masa 
depan. Tabat barito di percaya memiliki khasiat khusus bagi wanita sejak dulu, dan 
kini membuka harapan penyembuhan penyakit yang mengancam jiwa.

Keunggulan Inovasi
l Terbukti mempunyai kemampuan fisiologi aktif sebagai anti tumor, khususnya 

menghambat pertumbuhan sel tumor payudara 
l Menggunakan teknologi yang mudah digunakan dan diaplikasikan 
l Menggunakan bahan dari tanaman khas Indonesia yang telah dikenal lama 

sebagai bahan jamu
l Telah memenuhi persyaratan sebagai ekstrak herbal standar

Potensi Aplikasi
Salah satu alternatif obat untuk pengobatan dan pencegahan tumor tertentu yang 
harganya terjangkau, sehingga dapat membantu masyarakat luas.

Inovator
Nama  : Latifah K. Darusman, Dyah Iswantini Pradono, Edy Djauhari, 

Rudi Heryanto
Status Paten  :   TELAH TERDAFTAR 

Ekstrak Tabat Barito (Ficus deltoidea) Berkhasiat
Antitumor Kegunaan sebagai Jamu, Ekstrak
Terstandar

Dulu Jamu 
Hebat Kini Jadi

Obat
Magic Herbs
Then, Great

Medicine Now

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Indonesia dengan ragam varietas tanamannya memiliki potensi sebagai 
sumber obat-obatan herbal dunia. Banyak penggunaan tanaman obat yang
diwariskan kini menjadi kearifan lokal sebagai petunjuk awal 
pengembangan obat herbal terstandar. Tabat barito (Ficus deltoidea) dari
Kalimantan adalah salah satu tanaman herbal yang dipercaya memiliki
khasiat khusus bagi wanita.

Ekstrak tabat barito dihasilkan melalui metode pengembangan obat herbal 
terstandarisasi. Pra uji klinis pada mencit menunjukkan bahwa tabat barito
yang dihasilkan dari teknik ekstraksi spesifik, menghasilkan ekstrak dengan
komponen bioaktif terstandar dan bisa mengurangi derita pasien tumor.

Treatment for the deadly tumor is not only expensive, but also painful and
not guaranteed to be successful.

Extract from Tabat Barito plant, as standardized herbal medicine, has been
pre-clinically proven to be effective in curing and preventing tumor.
Standardized extraction process and exact composition is the key element
for this innovation.
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Perspektif
Kearifan tradisi nenek moyang sekali lagi terbukti menjadi inspirasi inovasi masa 
depan. Tabat barito di percaya memiliki khasiat khusus bagi wanita sejak dulu, dan 
kini membuka harapan penyembuhan penyakit yang mengancam jiwa.

Keunggulan Inovasi
l Terbukti mempunyai kemampuan fisiologi aktif sebagai anti tumor, khususnya 

menghambat pertumbuhan sel tumor payudara
l Menggunakan teknologi yang mudah digunakan dan diaplikasikan
l Menggunakan bahan dari tanaman khas Indonesia yang telah dikenal lama 

sebagai bahan jamu
l Telah memenuhi persyaratan sebagai ekstrak herbal standar

Potensi Aplikasi
Salah satu alternatif obat untuk pengobatan dan pencegahan tumor tertentu yang 
harganya terjangkau, sehingga dapat membantu masyarakat luas.

Inovator
Nama : Latifah K. Darusman, Dyah Iswantini Pradono, Edy Djauhari,

Rudi Heryanto
Status Paten :   TELAH TERDAFTAR 

Ekstrak Tabat Barito (Ficus deltoidea) Berkhasiat 
Antitumor Kegunaan sebagai Jamu, Ekstrak 
Terstandar

Dulu Jamu 
Hebat Kini Jadi 

Obat
Magic Herbs 
Then, Great 

Medicine Now

Indonesia dengan ragam varietas tanamannya memiliki potensi sebagai 
sumber obat-obatan herbal dunia. Banyak penggunaan tanaman obat yang 
diwariskan kini menjadi kearifan lokal sebagai petunjuk awal 
pengembangan obat herbal terstandar. Tabat barito (Ficus deltoidea) dari 
Kalimantan adalah salah satu tanaman herbal yang dipercaya memiliki 
khasiat khusus bagi wanita.

Ekstrak tabat barito dihasilkan melalui metode pengembangan obat herbal 
terstandarisasi. Pra uji klinis pada mencit menunjukkan bahwa tabat barito 
yang dihasilkan dari teknik ekstraksi spesifik, menghasilkan ekstrak dengan 
komponen bioaktif terstandar dan bisa mengurangi derita pasien tumor.

Treatment for the deadly tumor is not only expensive, but also painful and 
not guaranteed to be successful.

Extract from Tabat Barito plant, as standardized herbal medicine, has been 
pre-clinically proven to be effective in curing and preventing tumor. 
Standardized extraction process and exact composition is the key element 
for this innovation.
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190

Ekstrak Pigmen Karotenoid Telur Keong Mas (Pomacea
canaliculata) sebagai Bahan Baku Produk Farmaseutika
dan Nutraseutika

Dari Masalah
jadi Manfaat

From Pests to
Benefits

Kebutuhan terhadap pigmen alami semakin meningkat, baik pada industri
pangan maupun non pangan. Di bidang kesehatan, pigmen alami juga
dibutuhkan karena memiliki potensi antitumor, dan antioksidan.

Inovasi ini mengekstrak pigmen alami jenis karotenoid dari telur keong mas 
(Pomacea canaliculata), yang banyak ditemukan sebagai hama tanaman
padi. Karotenoid dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami atau bahan
baku produk farmaseutika dan nutraseutika. Analisis fitokimia 
menunjukkan telur keong mas mengandung 14 jenis senyawa pigmen
karotenoid; violaxanthin, nostoxanthin, dan astaxanthin yang bernilai
ekonomis tinggi, dan 10 senyawa non pigmen; carvacrol, emodepside yang
berpotensi sebagai antioksidan dan antikanker.

The need for natural pigment is increasing, either in food or health
industries.This innovation, extracts natural pigment of carotenoids from the
golden snail eggs which are abundant as agricultural pest. The 
phytochemical analysis indicates that the egg contains 14 types of
carotenoids compound i.e violaxanthin, nostoxanthin, and astaxanthin, that
have high economic value and 10 non-pigment compounds i.e carvacrol,
emodepside which is potential as antioxidant and anticancer.

191

Perspektif
Alam seringkali memberi sinyal melalui warna yang istimewa. Sayangnya kita 
seringkali tidak peka pada sinyal-sinyal alami tersebut.

Keunggulan Inovasi
l Membantu mengurangi jumlah telur keong mas sebagai hama pertanian
l Mengandung 14 jenis pigmen dan 10 kandungan non-pigmen yang memiliki 
aktivitas biologis berpotensi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Asadatun Abdullah, Nurjanah, Muhammad Reyhan dan Taufik

Hidayat
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Diagnostik Ranting Bambu Pendeteksi Kehamilan
dan Gangguan Reproduksi

Bambu untuk Si
Calon Ibu

Bamboo for The
Expectant

Mother Perangkat diagnostik kehamilan yang banyak digunakan seperti strip test,
menggunakan bahan baku plastik impor, selain menghasilkan limbah yang 
dapat mencemari lingkungan.

Inovasi ini memanfaatkan produk samping pertanian ranting bambu, sebagai
bahan baku kit diagnostik yang lebih alami dan ramah lingkungan untuk
mendeteksi kehamilan. Ranting bambu mengandung serat yang dapat
digunakan sebagai saluran kapiler untuk mengalirkan dan mereaksikan cairan
sampel dengan reagen indikator sampel. Diagnosis dilakukan dengan
mengamati perubahan warna, yang dibandingkan dengan warna standar yang
tertera pada kit. Inovasi ini dapat mensubsitusi perangkat diagnostik cepat
yang selama ini masih di impor.

Diagnostic devices, that are commonly used such as strip tests, uses imported
plastic raw materials, aside to producing the waste that is harmful for the
environment. This innovation uses bamboo twigs as raw material for a more
economical diagnostic kit to detect pregnancy. Bamboo twigs contain natural
fibers that can intermediate the reaction between sample liquids and indicator
reagents. Diagnosis is determined through color changes compared to the
standard colors integrated in the kit. This innovation can substitute a rapid
diagnostic kit which is still imported.
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Perspektif
Perangkat diagnostik dalam negeri yang saat ini didominasi oleh produk impor, 
sudah saatnya digantikan dengan produk dalam negeri dengan memanfaatkan 
bahan alam yang ramah lingkungan

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku yang mudah didapat dan mudah terurai secara alami
l Dapat mensubsitusi kebutuhan kit diagnosa impor
l Memiliki potensi diproduksi secara massal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Bambang Purwantara dan Amrozi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Inovasi bisa berarti meningkatkan nilai tambah, menemukan potensi nilai tambah 
yang terabaikan atau menciptakan nilai tambah baru dari produk yang sudah ada.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan bahan baku umbi garut lokal yang murah dan diharapkan tidak 

mengganggu pasokan sumber pangan 
l Kualitasnya yang baik bisa menjadi subsitusi siklodekstrin impor
l Teknologi cukup sederhana sehingga bisa dikembangkan sebagai unit usaha 

industri kecil menegah berbahan baku lokal 

Potensi Aplikasi
Produksi siklodekstrin dari pati garut dapat digunakan di industri farmasi, produk 
pangan, produk kertas, cat kosmetik, menggantikan siklodekstrin impor.

Inovator
Nama  : Erliza Noor 
Status Paten  : TELAH TERDAFTAR

Produksi Siklodekstrin dari Pati GarutKesaktian Umbi 
Asli Indonesia

The Indonesian
Original

Arrowroot
Power

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Siklodekstrin adalah jenis pati termodifikasi yang banyak digunakan sebagai
bahan penstabil, pembuat kapsul dan pelindung dari reaksi (oksidasi,
cahaya, panas, evaporasi) pada industri pangan dan non-pangan. Sayangnya
kita saat ini masih tergantung dari sumber impor, padahal bahan baku
tersedia melimpah dalam negeri.

Tanaman garut memiliki potensi digunakan sebagai bahan baku 
siklodekstrin yang ekonomis. Siklodekstrin dihasilkan dari pati garut 
menggunakan enzim khusus. Hasilnya terbukti di lapangan dengan
perbaikan kualitas produk yang signifikan.

Cyclodextrin is a modified starch commonly used in food industries as
stabilizer, encapsulation, and as protector against reaction (oxidation, light,
heat and evaporations).

Arrowroot is available abundantly in Indonesia and potentially can be
processed into cyclodextrin using special enzym. The product result shows
significant quality improvement in the field.
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Perspektif
Inovasi bisa berarti meningkatkan nilai tambah, menemukan potensi nilai tambah
yang terabaikan atau menciptakan nilai tambah baru dari produk yang sudah ada.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan bahan baku umbi garut lokal yang murah dan diharapkan tidak

mengganggu pasokan sumber pangan
l Kualitasnya yang baik bisa menjadi subsitusi siklodekstrin impor
l Teknologi cukup sederhana sehingga bisa dikembangkan sebagai unit usaha

industri kecil menegah berbahan baku lokal 

Potensi Aplikasi
Produksi siklodekstrin dari pati garut dapat digunakan di industri farmasi, produk
pangan, produk kertas, cat kosmetik, menggantikan siklodekstrin impor.

Inovator
Nama : Erliza Noor 
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Produksi Siklodekstrin dari Pati GarutKesaktian Umbi 
Asli Indonesia

The Indonesian 
Original 

Arrowroot 
Power 

Siklodekstrin adalah jenis pati termodifikasi yang banyak digunakan sebagai 
bahan penstabil, pembuat kapsul dan pelindung dari reaksi (oksidasi, 
cahaya, panas, evaporasi) pada industri pangan dan non-pangan. Sayangnya 
kita saat ini masih tergantung dari sumber impor, padahal bahan baku 
tersedia melimpah dalam negeri.

Tanaman garut memiliki potensi digunakan sebagai bahan baku 
siklodekstrin yang ekonomis. Siklodekstrin dihasilkan dari pati garut 
menggunakan enzim khusus. Hasilnya terbukti di lapangan dengan 
perbaikan kualitas produk yang signifikan. 

Cyclodextrin is a modified starch commonly used in food industries as 
stabilizer, encapsulation, and as protector against reaction (oxidation, light, 
heat and evaporations).

Arrowroot is available abundantly in Indonesia and potentially can be 
processed into cyclodextrin using special enzym. The product result shows 
significant quality improvement in the field.
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Diagnostik Ranting Bambu Pendeteksi Kehamilan
dan Gangguan Reproduksi

Bambu untuk Si
Calon Ibu

Bamboo for The
Expectant

Mother Perangkat diagnostik kehamilan yang banyak digunakan seperti strip test,
menggunakan bahan baku plastik impor, selain menghasilkan limbah yang
dapat mencemari lingkungan.

Inovasi ini memanfaatkan produk samping pertanian ranting bambu, sebagai 
bahan baku kit diagnostik yang lebih alami dan ramah lingkungan untuk
mendeteksi kehamilan. Ranting bambu mengandung serat yang dapat 
digunakan sebagai saluran kapiler untuk mengalirkan dan mereaksikan cairan
sampel dengan reagen indikator sampel. Diagnosis dilakukan dengan
mengamati perubahan warna, yang dibandingkan dengan warna standar yang
tertera pada kit. Inovasi ini dapat mensubsitusi perangkat diagnostik cepat
yang selama ini masih di impor.

Diagnostic devices, that are commonly used such as strip tests, uses imported
plastic raw materials, aside to producing the waste that is harmful for the
environment. This innovation uses bamboo twigs as raw material for a more
economical diagnostic kit to detect pregnancy. Bamboo twigs contain natural
fibers that can intermediate the reaction between sample liquids and indicator
reagents. Diagnosis is determined through color changes compared to the
standard colors integrated in the kit. This innovation can substitute a rapid
diagnostic kit which is still imported.
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Perspektif
Perangkat diagnostik dalam negeri yang saat ini didominasi oleh produk impor,
sudah saatnya digantikan dengan produk dalam negeri dengan memanfaatkan
bahan alam yang ramah lingkungan

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku yang mudah didapat dan mudah terurai secara alami
l Dapat mensubsitusi kebutuhan kit diagnosa impor
l Memiliki potensi diproduksi secara massal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Bambang Purwantara dan Amrozi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pineapple-pen: Plester Pintar dengan Indikator
Pemantau Kesembuhan Luka

Plester Pintar
Smart Plaster

Plester digunakan untuk melindungi dan mencegah luka dari infeksi kuman
sehingga mempercepat proses penyembuhan luka. Namun plester 
konvensional perlu dilepaskan untuk memantau penyembuhan luka, sehingga
menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman bagi pemakainya.

Pineapple-pen adalah plester pintar yang dapat mendeteksi kesembuhan
luka. Plester ini menggunakan benang katun sebagai indikator untuk
memantau kesembuhan luka. Pereaksi bromo cresol green digunakan sebagai
reagen indikator, yang akan berubah menjadi warna hijau, menandakan kadar
albumin pada luka yang belum sembuh. Sedangkan luka yang sudah sembuh
tidak akan menunjukkan perubahan warna. Inovasi ini praktis dan ekonomis
karena proses pembuatan yang sederhana, dan bahan bakunya yang mudah
didapatkan.

Plaster, that is used to prevent wounds from microbial infections, need to be
removed to monitor wound healing, so it causes pain for the user. Pineapple-
pen is a smart plaster that can detect wound healing, by using cotton thread as
an indicator to monitor healing progress. Bromocresol green reagents are
used as indicator, which will turn green, indicating albumin levels in wounds
that have not healed. This innovation is pratical and low-cost due to its simple
manufacturing process, and easily available raw material.
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Perspektif
Keputusan dapat dibuat dengan tepat, bila didukung dengan data dan informasi 
yang akurat.

Keunggulan Inovasi
l Produk telah teruji untuk sifat karakter bahan yang digunakan dan 

persembuhan luka secara in-vivo pada hewan percobaan
l Pemakaian reagen dalam skala volume mikro, sehingga ekonomis dalam 

penggunaan.
l Bahan baku kapas yang mudah diperoleh

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Farandy Insan Sejati, Akhmad 

Setyabakti, Bagas Aris Priyono Risqika Akla, Velayati dan Atika
Fadhilah

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

5756

Perspektif
Pembuktian secara ilmiah atas kearifan dan tradisi nenek moyang tentang teripang 
membuka peluang inovasi di bidang kesehatan, gaya hidup modern dan gerakan 
kembali ke alam.

Keunggulan Inovasi
l Aman dikonsumsi karena dari sumber alami 
l Bagi pria meningkatkan kesuburan dan memberikan efek aprodisiak 
l Teknologi pembuatan sangat sederhana, mudah dan murah 

Potensi Aplikasi
Bagi perusahaan farmasi yang memproduksi bahan-bahan suplemen alami dengan 
fungsi aprodisiak bagi pria. Konsep new green wave dan gaya hidup kembali ke 
alam menjadi preposisi utama produk ini.

Inovator
Nama  : Etty Riani; Syarifah N; Khairun N, Berawi ; Dwi I. Anggraini; Muh. 

Dzikirifishofa; Nastiti K
Status Paten  : TELAH TERDAFTAR

Tepung Teripang Pasir sebagai Aprodisiak 
Alami

Gelombang 
Vitalitas Hijau

Dari Laut
Green Vitality

Wave from Sea

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Teripang telah lama digunakan sebagai makanan yang enak dan secara 
tradisional dipercaya memiliki khasiat kesehatan dan efek aprodisiak alami bagi 
pria. Berdasarkan hasil analisa proksimat, teripang mengandung banyak sekali
unsur yang dibutuhkan tubuh, beberapa diantaranya adalah 9 jenis asam amino
esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh, mineral seperti kalsium, magnesium
dan Zn yang baik bagi perkembangan fungsi reproduksi dan kesuburan pria, juga
meningkatkan libido.

Teripang yang akan dibuat menjadi tepung dipisahkan, dibersihkan kemudian
dikeringkan menggunakan oven sampai ukurannya mengecil. Teripang kering
dihaluskan sampai dihasilkan tepung dengan kadar air 9%, kemudian
ditambahkan komposisi kimia yang sesuai. Kini aprodisiak sintetik dengan efek
negatif bisa digantikan oleh yang alami.

Recent studies found that sea cucumber, already believed to be healthy and acts
as natural aphrodisiac, contains many ingredients needed by body. Some of
them are 9 essential amino acids not produce by human body, minerals such as
calcium, magnesium and zinc, good for man’s vitality and fertility.

Sea cucumber is cleansed, dried in an oven, and then powderized which contains
only 9% water. Now synthetic aphrodisiac with negative side effects can be
substituted with the natural one.
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Perspektif
Pembuktian secara ilmiah atas kearifan dan tradisi nenek moyang tentang teripang
membuka peluang inovasi di bidang kesehatan, gaya hidup modern dan gerakan
kembali ke alam.

Keunggulan Inovasi
l Aman dikonsumsi karena dari sumber alami
l Bagi pria meningkatkan kesuburan dan memberikan efek aprodisiak 
l Teknologi pembuatan sangat sederhana, mudah dan murah

Potensi Aplikasi
Bagi perusahaan farmasi yang memproduksi bahan-bahan suplemen alami dengan 
fungsi aprodisiak bagi pria. Konsep new green wave dan gaya hidup kembali ke 
alam menjadi preposisi utama produk ini.

Inovator
Nama : Etty Riani; Syarifah N; Khairun N, Berawi ; Dwi I. Anggraini; Muh.

Dzikirifishofa; Nastiti K
Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Tepung Teripang Pasir sebagai Aprodisiak
Alami 

Gelombang 
Vitalitas Hijau 

Dari Laut 
Green Vitality 

Wave from Sea
Teripang telah lama digunakan sebagai makanan yang enak dan secara 
tradisional dipercaya memiliki khasiat kesehatan dan efek aprodisiak alami bagi 
pria. Berdasarkan hasil analisa proksimat, teripang mengandung banyak sekali 
unsur yang dibutuhkan tubuh, beberapa diantaranya adalah 9 jenis asam amino 
esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh, mineral seperti kalsium, magnesium 
dan Zn yang baik bagi perkembangan fungsi reproduksi dan kesuburan pria, juga 
meningkatkan libido.

Teripang yang akan dibuat menjadi tepung dipisahkan, dibersihkan kemudian 
dikeringkan menggunakan oven sampai ukurannya mengecil. Teripang kering 
dihaluskan sampai dihasilkan tepung dengan kadar air 9%, kemudian 
ditambahkan komposisi kimia yang sesuai. Kini aprodisiak sintetik dengan efek 
negatif bisa digantikan oleh yang alami.

Recent studies found that sea cucumber, already believed to be healthy and acts 
as natural aphrodisiac, contains many ingredients needed by body. Some of 
them are 9 essential amino acids not produce by human body, minerals such as 
calcium, magnesium and zinc, good for man’s vitality and fertility.

Sea cucumber is cleansed, dried in an oven, and then powderized which contains 
only 9% water. Now synthetic aphrodisiac with negative side effects can be 
substituted with the natural one.
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Pineapple-pen: Plester Pintar dengan Indikator
Pemantau Kesembuhan Luka

Plester Pintar
Smart Plaster

Plester digunakan untuk melindungi dan mencegah luka dari infeksi kuman
sehingga mempercepat proses penyembuhan luka. Namun plester 
konvensional perlu dilepaskan untuk memantau penyembuhan luka, sehingga
menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman bagi pemakainya.

Pineapple-pen adalah plester pintar yang dapat mendeteksi kesembuhan
luka. Plester ini menggunakan benang katun sebagai indikator untuk
memantau kesembuhan luka. Pereaksi bromo cresol green digunakan sebagai
reagen indikator, yang akan berubah menjadi warna hijau, menandakan kadar
albumin pada luka yang belum sembuh. Sedangkan luka yang sudah sembuh
tidak akan menunjukkan perubahan warna. Inovasi ini praktis dan ekonomis
karena proses pembuatan yang sederhana, dan bahan bakunya yang mudah
didapatkan.

Plaster, that is used to prevent wounds from microbial infections, need to be
removed to monitor wound healing, so it causes pain for the user. Pineapple-
pen is a smart plaster that can detect wound healing, by using cotton thread as
an indicator to monitor healing progress. Bromocresol green reagents are
used as indicator, which will turn green, indicating albumin levels in wounds
that have not healed. This innovation is pratical and low-cost due to its simple
manufacturing process, and easily available raw material.
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Perspektif
Keputusan dapat dibuat dengan tepat, bila didukung dengan data dan informasi
yang akurat.

Keunggulan Inovasi
l Produk telah teruji untuk sifat karakter bahan yang digunakan dan 

persembuhan luka secara in-vivo pada hewan percobaan
l Pemakaian reagen dalam skala volume mikro, sehingga ekonomis dalam

penggunaan.
l Bahan baku kapas yang mudah diperoleh

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Farandy Insan Sejati, Akhmad

Setyabakti, Bagas Aris Priyono Risqika Akla, Velayati dan Atika
Fadhilah

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Clodimed+ Popok dengan Indikator Pemantau
Status Kesehatan

Popok Pintar
untuk Si Kecil dan

Si Kakek
Smart Diaper for

The Little and The
Grandpa

Daya tahan tubuh pada balita belum berkembang, dan pada lansia terus
menurun. Hal ini membuat kondisi kesehatan, termasuk gejala penyakit, sulit
untuk diprediksi. Diagnosis untuk menentukan penyakit pada pasien golongan
ini, membutuhkan pengujian laboratorium yang mahal, dan seringkali tidak
efisien.

Inovasi ini mengembangkan “Clodimed+”, sebuah cloth diaper bagi balita dan
lansia, yang dilengkapi dengan indikator biomarker (glukosa, protein, nitrit, dll).
Indikator dibuat dari kain katun sebagai media untuk mereaksikan reagen
dengan cairan biologis urin atau feses, yang akan menunjukkan derajat
perubahan warna. Clodimed+ relatif ekonomis dan praktis, sehingga dapat
memudahkan tenaga kesehatan atau anggota keluarga utuk mengetahui kondisi
kesehatan pasien.

Diagnosis to determine the disease in toddlers or elder requires intensive,
expensive, and inefficient laboratory testing. This innovation develops 
"Clodimed +", a cloth diaper for toddlers and the elderly, equipped with
biomarker sensors (glucose, protein, nitrite, etc.). Indicators are made of cotton
cloth as a reaction medium between reagents and biological fluids of urine or
feces, as it will indicate the degree of discoloration. Clodimed + is relatively
economical and practical, so it can help health workers or family members to
know the patient's health condition.
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Perspektif
Proses diagnosis yang dikenal rumit dan tidak efisien, akan perlahan tergantikan
dengan berkembangnya teknologi sensor, yang memungkinkan diagnosis secara
mandiri.

Keunggulan Inovasi
l Memudahkan perawatan, dan pemantauan kesehatan balita dan lansia
l Penggunaan indikator dapat dipahami dengan mudah, tanpa bantuan

peralatan khusus
l Pemakaian diaper yang nyaman, seperti memakai popok biasa
l Hasil rekam medis dapat digunakan sebagai early warning detection

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Indriani Putri Maryono, Irzal Faresa,

Egi Wijayanto, Faza Adriani, Nurfazri dan Junaidi Abdillah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

5958

Perspektif
Menghasilkan sel embrio dari sel telur secara kimiawi tanpa proses pembuahan 
oleh sperma bisa mengurangi bahkan menghapus kontroversi etika dan moral 
penggunaan sel punca untuk pengobatan di masa depan.

Keunggulan Inovasi
l Mampu menjadi terapi alternatif untuk berbagai penyakit degeneratif
l Meniadakan kontroversi etika, karena embrio partenogenetik bukan hasil 

pembuahan sel telur oleh sperma
l Memiliki imunogenisitas rendah 
l Dengan teknologi kriopereservasi, embrio partenogenetik dapat disimpan 

untuk keperluan pengobatan di masa mendatang 

Potensi Aplikasi
Industri bidang kesehatan dan pengobatan.

Inovator
Nama  : Arief Boediono; Yulnawati; Thomas Mata Hine
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Sel Punca dari Embrio Partenogenetik
sebagai Upaya Menunjang Terapi Sel pada Kasus
Penyakit Degeneratif

Satu Sel untuk
Semua 

One Cell for All

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Sel punca embrionik memiliki kemampuan berkembang menjadi seluruh 
jenis sel tubuh (pluripoten). Sel punca jenis embrionik ini ideal untuk
mengobati berbagai penyakit degeneratif. Sayangnya kontroversi etika dan
moral menyelimuti penggunaan sel embrionik ini yang dihasilkan dari
pemb se t r o rm selai memiliki imunogenisitas tinggi.

Menghasilkan sel punca dari embrio partenogenetik, yang dikembangkan
dari sel telur tanpa pembuahan sperma bisa menjadi solusi yang lebih ideal.
Sel telur diaktivasi menggunakan bahan kimia, dan menghasilkan embrio
dengan imunogenisitas rendah. Pengembangan lebih lanjut pengobatan
penyakit degeneratif di masa depan kini terbuka dan lepas dari masalah etika
dan moral.

The pluripotent embryonic stem cells, which can develop into any other type of
body cells, are ideal for treating degenerative diseases. It is with ethical
controversy though.

Embryo usually comes from sperm fertilized eggs. Parthenogenetic embryos
are developed using merely chemically induced eggs. Stem cells can still be
produced from these embryos with lower immunogenecity. This would be a
controversy-free solution for stem cells development in the future.
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Perspektif
Menghasilkan sel embrio dari sel telur secara kimiawi tanpa proses pembuahan
oleh sperma bisa mengurangi bahkan menghapus kontroversi etika dan moral
penggunaan sel punca untuk pengobatan di masa depan.

Keunggulan Inovasi
l Mampu menjadi terapi alternatif untuk berbagai penyakit degeneratif
l Meniadakan kontroversi etika, karena embrio partenogenetik bukan hasil 

pembuahan sel telur oleh sperma
l Memiliki imunogenisitas rendah
l Dengan teknologi kriopereservasi, embrio partenogenetik dapat disimpan

untuk keperluan pengobatan di masa mendatang

Potensi Aplikasi
Industri bidang kesehatan dan pengobatan.

Inovator
Nama : Arief Boediono; Yulnawati; Thomas Mata Hine
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Sel Punca dari Embrio Partenogenetik 
sebagai Upaya Menunjang Terapi Sel pada Kasus 
Penyakit Degeneratif

Satu Sel untuk 
Semua 

One Cell for All

Sel punca embrionik memiliki kemampuan berkembang menjadi seluruh 
jenis sel tubuh (pluripoten). Sel punca jenis embrionik ini ideal untuk 
mengobati berbagai penyakit degeneratif. Sayangnya kontroversi etika dan 
moral menyelimuti penggunaan sel embrionik ini yang dihasilkan dari 
pembuahan sel telur oleh sperma, selain memiliki imunogenisitas tinggi.

Menghasilkan sel punca dari embrio partenogenetik, yang dikembangkan 
dari sel telur tanpa pembuahan sperma bisa menjadi solusi yang lebih ideal. 
Sel telur diaktivasi menggunakan bahan kimia, dan menghasilkan embrio 
dengan imunogenisitas rendah. Pengembangan lebih lanjut pengobatan 
penyakit degeneratif di masa depan kini terbuka dan lepas dari masalah etika 
dan moral.

The pluripotent embryonic stem cells, which can develop into any other type of 
body cells, are ideal for treating degenerative diseases. It is with ethical 
controversy though.

Embryo usually comes from sperm fertilized eggs. Parthenogenetic embryos 
are developed using merely chemically induced eggs. Stem cells can still be 
produced from these embryos with lower immunogenecity. This would be a 
controversy-free solution for stem cells development in the future.
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Clodimed+ Popok dengan Indikator Pemantau
Status Kesehatan

Popok Pintar
untuk Si Kecil dan

Si Kakek
Smart Diaper for

The Little and The
Grandpa

Daya tahan tubuh pada balita belum berkembang, dan pada lansia terus 
menurun. Hal ini membuat kondisi kesehatan, termasuk gejala penyakit, sulit 
untuk diprediksi. Diagnosis untuk menentukan penyakit pada pasien golongan
ini, membutuhkan pengujian laboratorium yang mahal, dan seringkali tidak
efisien.  

Inovasi ini mengembangkan “Clodimed+”, sebuah cloth diaper bagi balita dan
lansia, yang dilengkapi dengan indikator biomarker (glukosa, protein, nitrit, dll).
Indikator dibuat dari kain katun sebagai media untuk mereaksikan reagen
dengan cairan biologis urin atau feses, yang akan menunjukkan derajat
perubahan warna. Clodimed+ relatif ekonomis dan praktis, sehingga dapat
memudahkan tenaga kesehatan atau anggota keluarga utuk mengetahui kondisi
kesehatan pasien.

Diagnosis to determine the disease in toddlers or elder requires intensive,
expensive, and inefficient laboratory testing. This innovation develops 
"Clodimed +", a cloth diaper for toddlers and the elderly, equipped with
biomarker sensors (glucose, protein, nitrite, etc.). Indicators are made of cotton
cloth as a reaction medium between reagents and biological fluids of urine or
feces, as it will indicate the degree of discoloration. Clodimed + is relatively
economical and practical, so it can help health workers or family members to
know the patient's health condition.
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Perspektif
Proses diagnosis yang dikenal rumit dan tidak efisien, akan perlahan tergantikan 
dengan berkembangnya teknologi sensor, yang memungkinkan diagnosis secara 
mandiri.

Keunggulan Inovasi
l Memudahkan perawatan, dan pemantauan kesehatan balita dan lansia
l Penggunaan indikator dapat dipahami dengan mudah, tanpa bantuan 

peralatan khusus
l Pemakaian diaper yang nyaman, seperti memakai popok biasa
l Hasil rekam medis dapat digunakan sebagai early warning detection

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Indriani Putri Maryono, Irzal Faresa,

Egi Wijayanto, Faza Adriani, Nurfazri dan Junaidi Abdillah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Sintesis Kalsium Fosfat Scaffold 3D dengan Porosifier Alginat

dan Kolagen sebagai Material Biomedis Pemercepat

Pemulihan pada Kerusakan Tulang

Rangka untuk
Tulang Baru

Scaffolding for
The New Bone

Kecelakaan yang menyebabkan kerusakan tulang telah meningkatkan 
permintaan material biomedis. Penggunaan material berbasis bahan biologis 
telah banyak dikembangkan, namun belum menghasilkan pori-pori yang
sesuai, sehingga regenerasi jaringan tulang berjalan lambat.

Inovasi ini mengembangkan biomaterial berbasis bahan biologis; alginat dan
kolagen, untuk menghasilkan rangka (scaffold) material yang memiliki pori
yang besar. Alginat/kolagen digunakan sebagai gel yang akan bereaksi dengan
ion-ion kalsium, untuk membentuk pori kalsium fosfat, sehingga dapat
menunjang struktur jaringan pada regenerasi tulang baru. Scaffold yang
dihasilkan memiliki rata-rata ukuran pori 200-400 µm. Hasil uji regenerasi
secara in vitro dan in vivo menunjukkan, material bersifat biokompatibel dan
tidak beracun bagi tubuh.

The development of biomedical material based on biological ingredient has
not produced the suitable pores sizes, and it results in slow tissue
regeneration. This innovation develops biomaterials based on; alginate and
collagen, to produce a skeleton (scaffold) that has a large pore. 
Alginate/collagen is used to bind the calcium ions, to form calcium phosphate
pore, so as to support the structure of new bone tissue regeneration. The
resulting scaffold has an average pore size of 200-400 µm.
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Perspektif
Bioteknologi sering disebut sebagai teknologi yang mengubah dunia masa depan.
Inovasi dalam biomaterial adalah salah satu pilar penunjangnya.

Keunggulan Inovasi
l Ukuran pori yang dihasilkan lebih besar untuk menunjang regenerasi sel tulang
l Bahan baku alginat dan kolagen mudah diperoleh
l Hasil pengujian menunjukkan material bersifat biokompatibel dan tidak 

beracun bagi tubuh

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Kiagus Dahlan dan Gunanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Kinerja obat herbal sekarang sudah dibandingkan obat-obatan resep standar 
dokter; beberapa obat herbal terbukti bekerja sinergis dengan obat resep dokter; 
menandai datangnya jaman baru di mana obat herbal menjadi standard obat 
dokter.

Keunggulan Inovasi
l Formula dibuat melalui proses yang sederhana dan murah 
l Formula terdiri dari bahan alami yang mudah tumbuh dimana saja 
l Potensi antihipertensi melebihi kaptopril (standar obat resep untuk hipertensi) 
l Meningkatkan nilai tambah komoditas tanaman pegagan 

Potensi Aplikasi
Formula ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh semua kalangan dari mulai 
masyarakat umum sampai industri farmasi serta akan berkontribusi aktif terhadap 
program "Saintifikasi Jamu".

Inovator
Nama  : Dyah Iswantini; Susi; Min Rahmiwinati; Octavian Trisilawati; 

Slamet Susanto; Latifah K. Darusman; Trivadila
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN      

Formula Antihipertensi Berbasis Pegagan serta
Budidaya untuk Meningkatkan Kandungan
Flavonoidnya

Si Pembasmi
Hipertensi

The
Hypertension

Eradicator

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Penyakit darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu jenis penyakit 
pembunuh paling dahsyat di dunia saat ini. Salah satu faktor penyebab 
hipertensi adalah terjadinya pembentukan angiotensin II akibat meningkatnya
aktivitas Angiotensin Converting Enzyme (ACE).

Inovasi ini merupakan formula antihipertensi yang mengandung senyawa
golongan flavonoid sebagai inhibitor hipertensi berbasis tanaman obat pegagan
(Centella asiatica), dimana formula ini dapat menghambat aktivitas ACE
sehingga dapat mencegah hipertensi. Selain penggunaan pegagan sebagai
bahan baku formula, inovasi ini mencakup teknik peningkatan kadar flavonoid 
pada pegagan. Formula anti hipertensi berbasis pegagan ini teruji secara in vitro
menghambat aktivitas ACE sebesar 86,99% yang melebihi kaptopril (obat resep
standard untuk hipertensi).

Hypertension is one of the deadliest diseases of the world. It occurs due to
angiostensin II build-up triggered by Angiotension Converting Enzyme (ACE).

Centella asiatica plant contains flavonoid compounds that inhibits ACE.
Cultivation technique is developed to increase the flavonoid content in the plant.
The centella-based formula is proven in-vitro to reduce ACE activities by 86.99%,
even better than kaptopril (standard prescribed medicine for hypertension).
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Perspektif
Kinerja obat herbal sekarang sudah dibandingkan obat-obatan resep standar 
dokter; beberapa obat herbal terbukti bekerja sinergis dengan obat resep dokter;
menandai datangnya jaman baru di mana obat herbal menjadi standard obat
dokter.

Keunggulan Inovasi
l Formula dibuat melalui proses yang sederhana dan murah
l Formula terdiri dari bahan alami yang mudah tumbuh dimana saja 
l Potensi antihipertensi melebihi kaptopril (standar obat resep untuk hipertensi)
l Meningkatkan nilai tambah komoditas tanaman pegagan

Potensi Aplikasi
Formula ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh semua kalangan dari mulai
masyarakat umum sampai industri farmasi serta akan berkontribusi aktif terhadap
program "Saintifikasi Jamu".

Inovator
Nama : Dyah Iswantini; Susi; Min Rahmiwinati; Octavian Trisilawati; 

Slamet Susanto; Latifah K. Darusman; Trivadila
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN      

Formula Antihipertensi Berbasis Pegagan serta 
Budidaya untuk Meningkatkan Kandungan 
Flavonoidnya

Si Pembasmi 
Hipertensi 

The 
Hypertension 

Eradicator
Penyakit darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu jenis penyakit 
pembunuh paling dahsyat di dunia saat ini. Salah satu faktor penyebab 
hipertensi adalah terjadinya pembentukan angiotensin II akibat meningkatnya 
aktivitas Angiotensin Converting Enzyme (ACE).

Inovasi ini merupakan formula antihipertensi yang mengandung senyawa 
golongan flavonoid sebagai inhibitor hipertensi berbasis tanaman obat pegagan 
(Centella asiatica), dimana formula ini dapat menghambat aktivitas ACE 
sehingga dapat mencegah hipertensi. Selain penggunaan pegagan sebagai 
bahan baku formula, inovasi ini mencakup teknik peningkatan kadar flavonoid 
pada pegagan. Formula anti hipertensi berbasis pegagan ini teruji secara in vitro 
menghambat aktivitas ACE sebesar 86,99% yang melebihi kaptopril (obat resep 
standard untuk hipertensi).

Hypertension is one of the deadliest diseases of the world. It occurs due to 
angiostensin II build-up triggered by Angiotension Converting Enzyme (ACE).

Centella asiatica plant contains flavonoid compounds that inhibits ACE. 
Cultivation technique is developed to increase the flavonoid content in the plant. 
The centella-based formula is proven in-vitro to reduce ACE activities by 86.99%, 
even better than kaptopril (standard prescribed medicine for hypertension).
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Sintesis Kalsium Fosfat Scaffold 3D dengan Porosifier Alginat 

dan Kolagen sebagai Material Biomedis Pemercepat

Pemulihan pada Kerusakan Tulang

Rangka untuk
Tulang Baru

Scaffolding for
The New Bone

Kecelakaan yang menyebabkan kerusakan tulang telah meningkatkan
permintaan material biomedis. Penggunaan material berbasis bahan biologis
telah banyak dikembangkan, namun belum menghasilkan pori-pori yang
sesuai, sehingga regenerasi jaringan tulang berjalan lambat.

Inovasi ini mengembangkan biomaterial berbasis bahan biologis; alginat dan
kolagen, untuk menghasilkan rangka (scaffold) material yang memiliki pori 
yang besar. Alginat/kolagen digunakan sebagai gel yang akan bereaksi dengan
ion-ion kalsium, untuk membentuk pori kalsium fosfat, sehingga dapat
menunjang struktur jaringan pada regenerasi tulang baru. Scaffold yang
dihasilkan memiliki rata-rata ukuran pori 200-400 µm. Hasil uji regenerasi
secara in vitro dan in vivo menunjukkan, material bersifat biokompatibel dan
tidak beracun bagi tubuh.

The development of biomedical material based on biological ingredient has
not produced the suitable pores sizes, and it results in slow tissue
regeneration. This innovation develops biomaterials based on; alginate and
collagen, to produce a skeleton (scaffold) that has a large pore. 
Alginate/collagen is used to bind the calcium ions, to form calcium phosphate
pore, so as to support the structure of new bone tissue regeneration. The
resulting scaffold has an average pore size of 200-400 µm.
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Perspektif
Bioteknologi sering disebut sebagai teknologi yang mengubah dunia masa depan.
Inovasi dalam biomaterial adalah salah satu pilar penunjangnya.

Keunggulan Inovasi
l Ukuran pori yang dihasilkan lebih besar untuk menunjang regenerasi sel tulang
l Bahan baku alginat dan kolagen mudah diperoleh
l Hasil pengujian menunjukkan material bersifat biokompatibel dan tidak

beracun bagi tubuh

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Kiagus Dahlan dan Gunanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Krim Tabir Surya dengan Kombinasi Rumput Laut
Turbinaria conoides dan Eucheuma cottonii

Tabir Surya “Yang
Baru” dari

Samudra
The “New”

Oceanic
Sunscreen

Penelitian akan manfaat rumput laut terus berlanjut, bukan hanya untuk
bahan makanan, namun juga untuk aplikasi kosmetika, dan perawatan kulit.
Rumput laut jenis Turbinaria conoides terbukti mengandung berbagai
senyawa fenol seperti hidrokuinon, flavonoid, triterpenoid, steroid dan
saponin; sehingga akan memperkaya manfaat dari krim kosmetika berbasis
rumput laut merah Eucheuma cottonii yang telah dikembangkan 
sebelumnya.

Krim tabir surya yang dikembangkan dari formula kombinasi E. cottonii
dengan Turbinaria conoides terbukti memberikan faktor tabir surya (SPF)
mencapai 15,22. Krim teruji homogen, stabil, memiliki masa kadaluarsa
melewati satu tahun, dan telah memenuhi persyaratan uji iritasi.

This innovation offers a natural product of suncreen from red seaweed
cream base E. cottonii, added with the extract of another breed of seaweed,
T. conoides; that is rich in hydroquinone, flavonoid, triterpenoid, steroids and
saponins. This new formula of seaweed base sunscreen provides sun-
protection factor (SPF) of 15.22, and has passed the skin irritation test.
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Perspektif
Sebagai produsen rumput laut  terbesar di dunia, masih terlalu sedikit yang kita
ketahui dan kita lakukan bagi potensi rumput laut kita. Tantangan inovasi kita
adalah mengubah potensi menjadi kesejahteraan.

Keunggulan Inovasi
l Memakai seluruh bagian rumput laut (zero waste)
l 100% alami
l Tingkat antioksidan (IC50) sangat kuat: 28,49 µg/mL
l SPF 15,22 termasuk tertinggi untuk produk alami

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Nurjanah, Effionora Anwar dan Rini Yanuarti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Obesitas bukan penyakit tapi bisa merupakan gejala atau penyebab berbagai 
penyakit. Mengatasi obesitas bisa berarti mencegah penyakit dari akarnya.

Keunggulan Inovasi
l Formula memiliki khasiat mencegah dan mengobati obesitas 
l Daya hambat kerja enzim lipase pankreas melebihi daya hambat obat obesitas 

yang beredar saat ini 
l Dibuat dari tanaman khas Indonesia 
l Bahan baku tersedia melimpah 
l Aman dan tanpa efek samping

Potensi Aplikasi
Industri jamu atau obat.

Inovator
Nama  : Dyah Iswantini Pradono, Min Rahminiwati, Latifah K. Darusman, 

Aulia Andi, Trivadila
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Formula Asam Gelugur dan Kunci Pepet
sebagai Pelangsing

Selamat Tinggal
Obesitas !
Goodbye
Obesity !

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Obesitas adalah kondisi kegemukan yang melebihi ambang wajar. Hal ini
merupakan salah satu masalah yang cukup serius baik dari segi kecantikan
maupun kesehatan. Penimbunan lemak yang berlebihan dalam jaringan
tubuh dapat menyebabkan serangkaian penyakit yang ada hubungannya
dengan kegemukan tersebut.

Asam Gelugur dan Kunci Pepet adalah tanaman tradisional Indonesia yang
mudah tumbuh. Formula yang dihasilkan dari kedua tanaman ini memiliki
efektivitas dan konsisten dalam mencegah atau mengatasi kegemukan.
Manfaat lainnya yaitu mencegah timbulnya penyakit lebih lanjut yang
menyertai kegemukan, dengan efek samping yang minimal sehingga kualitas
hidup penderita obesitas dapat diperbaiki.

Obesity is a serious problem from both beauty or health perspective. It
increases the risk of serious medical condition.

Asam gelugur and kunci pepet are native plants in Indonesia, and grow easily.
The formula using both plants shows consistent effectiveness in preventing or
overcoming obesity as well as preventing further diseases that accompany
obesity. It is with minimum side effect and is improving the quality of life of
people with obesity.
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Perspektif
Obesitas bukan penyakit tapi bisa merupakan gejala atau penyebab berbagai 
penyakit. Mengatasi obesitas bisa berarti mencegah penyakit dari akarnya.

Keunggulan Inovasi
l Formula memiliki khasiat mencegah dan mengobati obesitas
l Daya hambat kerja enzim lipase pankreas melebihi daya hambat obat obesitas

yang beredar saat ini
l Dibuat dari tanaman khas Indonesia
l Bahan baku tersedia melimpah
l Aman dan tanpa efek samping

Potensi Aplikasi
Industri jamu atau obat.

Inovator
Nama : Dyah Iswantini Pradono, Min Rahminiwati, Latifah K. Darusman,

Aulia Andi, Trivadila
Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

Formula Asam Gelugur dan Kunci Pepet 
sebagai Pelangsing 

Selamat Tinggal 
Obesitas !
Goodbye 
Obesity ! 

Obesitas adalah kondisi kegemukan yang melebihi ambang wajar. Hal ini 
merupakan salah satu masalah yang cukup serius baik dari segi kecantikan 
maupun kesehatan. Penimbunan lemak yang berlebihan dalam jaringan 
tubuh dapat menyebabkan serangkaian penyakit yang ada hubungannya 
dengan kegemukan tersebut. 

Asam Gelugur dan Kunci Pepet adalah tanaman tradisional Indonesia yang 
mudah tumbuh. Formula yang dihasilkan dari kedua tanaman ini memiliki 
efektivitas dan konsisten dalam mencegah atau mengatasi kegemukan. 
Manfaat lainnya yaitu mencegah timbulnya penyakit lebih lanjut yang 
menyertai kegemukan, dengan efek samping yang minimal sehingga kualitas 
hidup penderita obesitas dapat diperbaiki.   

Obesity is a serious problem from both beauty or health perspective. It 
increases the risk of serious medical condition.

Asam gelugur and kunci pepet are native plants in Indonesia, and grow easily. 
The formula using both plants shows consistent effectiveness in preventing or 
overcoming obesity as well as preventing further diseases that accompany 
obesity. It is with minimum side effect and is improving the quality of life of 
people with obesity.
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Krim Tabir Surya dengan Kombinasi Rumput Laut
Turbinaria conoides dan Eucheuma cottonii

Tabir Surya “Yang
Baru” dari

Samudra
The “New”

Oceanic
Sunscreen

Penelitian akan manfaat rumput laut terus berlanjut, bukan hanya untuk 
bahan makanan, namun juga untuk aplikasi kosmetika, dan perawatan kulit.
Rumput laut jenis Turbinaria conoides terbukti mengandung berbagai
senyawa fenol seperti hidrokuinon, flavonoid, triterpenoid, steroid dan
saponin; sehingga akan memperkaya manfaat dari krim kosmetika berbasis 
rumput laut merah Eucheuma cottonii yang telah dikembangkan 
sebelumnya.

Krim tabir surya yang dikembangkan dari formula kombinasi E. cottonii
dengan Turbinaria conoides terbukti memberikan faktor tabir surya (SPF)
mencapai 15,22. Krim teruji homogen, stabil, memiliki masa kadaluarsa
melewati satu tahun, dan telah memenuhi persyaratan uji iritasi.

This innovation offers a natural product of suncreen from red seaweed
cream base E. cottonii, added with the extract of another breed of seaweed,
T. conoides; that is rich in hydroquinone, flavonoid, triterpenoid, steroids and
saponins. This new formula of seaweed base sunscreen provides sun-
protection factor (SPF) of 15.22, and has passed the skin irritation test.
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Perspektif
Sebagai produsen rumput laut  terbesar di dunia, masih terlalu sedikit yang kita 
ketahui dan kita lakukan bagi potensi rumput laut kita. Tantangan inovasi kita 
adalah mengubah potensi menjadi kesejahteraan.

Keunggulan Inovasi
l Memakai seluruh bagian rumput laut (zero waste)
l 100% alami
l Tingkat antioksidan (IC50) sangat kuat: 28,49 µg/mL
l SPF 15,22 termasuk tertinggi untuk produk alami

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Nurjanah, Effionora Anwar dan Rini Yanuarti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Aktivitas Antiviral Goat Lactofferrin (gLf)
terhadap Replikasi Human Papilloma-virus
secara In Vitro

Persembahan
Kambing bagi

Para Ibu
Goat Offerings

for Women Human papillomaviruses (HPV) yang ditularkan melalui hubungan seksual,
dilaporkan telah berjangkit di seluruh dunia. Hampir semua kasus kanker leher 
rahim terkait dengan infeksi HPV, dan HPV juga diduga memicu berbagai jenis kanker
lainnya. Laktoferin merupakan golongan glikoprotein dari kolostrum susu yang
diindikasikan berpotensi antiviral untuk menghambat replikasi HPV. Pada pengujian
in vitro, protein E1 HPV dapat dihilangkan dengan laktoferin asal susu kambing lokal
(gLf) pada konsentrasi 1000 ppm.

Prospek gLf sebagai antiviral terhadap HPV diharapkan bisa dikembangkan untuk
tindakan terapeutik bagi penderita HPV. Keberhasilan pemanfaatan gLf berpotensi
menjadi inovasi terobosan, karena akan meningkatkan nilai ekonomis produk susu
kambing lokal untuk pemanfaatan non-pangan yang bernilai tinggi, dan mempunyai
prospek pasar global.

The sexually transmitted human papillomaviruses (HPV) is reported to have spread
wide all over the world. Almost all of cervical cancer cases are related to HPV
infections, and HPV is also indicated to cause many other types of cancer. Lactoferin is
a glycoprotein contained in milk colostrum, that has antiviral properties that inhibit
the propagation of HPV. In an in-vitro test, it is proven that E1 HPV proteins can be
eradicated by applying 1000 ppm of lactoferin from local goat milk (gLf). When
successfully developed, the prospect of using gLf for therapeutical purpose can
become a significant boost to the economic value of locally produced goat milk, to
serve the global demand for HPV cures.
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Perspektif
Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjelaskan dan mempertajam “khasiat” 
susu kambing yang telah dikenal luas di masyarakat.

Keunggulan Inovasi
l Sumber laktoferin yang berasal dari susu kambing lokal Indonesia mudah 

diperoleh
l Kolostrum merupakan bagian susu yang biasanya disingkirkan saat mengolah 

susu segar, sehingga tidak bersaing dengan konsumsi susu
l Meningkatkan penghasilan para peternak susu kambing

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Joko Pamungkas, Diah Iskandriati, Rachmitasari Noviana dan 

Agus Saputra
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Selain nilai gizi, penyajian juga penting untuk menjamin bisa diterimanya sebuah 
makanan. Teknologi memberi solusi penyajian makanan dengan cara yang tidak 
kasat mata, namun seringkali lebih penting dari penyajian yang kelihatan.

Keunggulan Inovasi
l Siap dimakan Ready to Use Food ( RUF ) 
l Menggunakan bahan baku lokal yang sudah dikenal 
l Mudah disesuaikan dengan standar kebutuhan gizi 
l Mudah cara penyajian              

Potensi Aplikasi
Teknologi mikroenkapsulasi berpotensi diterapkan di industri makanan dan 
minuman, khususnya makanan minuman fungsional.

Inovator
Nama  : Lilik Kustiyah; Mira Dewi; Faisal Anwar
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Mikroenkapsulasi Mineral Besi dan Zinc dalam
Pembuatan Makanan untuk Tambahan Balita Gizi
Kurang

Paket Gizi 
Istimewa bagi

Balita
Special

Nutritious Pack
for Toddlers

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Menyiapkan makanan siap saji bagi balita gizi kurang memerlukan strategi
khusus. Pemilihan bahan yang tepat, cara penyajian yang mudah, dan rasa yang
diterima oleh balita menjadi kunci.

Ready to Use Food (RUF) yang dikembangkan berbahan baku lokal yaitu beras
dan umbi-umbian (singkong, ubi jalar, talas), dengan kedelai sebagai sumber
protein. Fortifikasi dengan mineral besi dan seng (Fe dan Zn) membutuhkan
teknologi mikroenkapsulasi yang tepat. Kedua mineral akan berinteraksi dan
mengurangi bioavailavilitas salah satu mineral sehingga menjadi kurang efektif.
Teknologi mikroenkapsulasi dikembangkan untuk mencegah terjadinya hal
tersebut, dan juga untuk menyembunyikan aroma zat besi yang kurang diterima
anak-anak.

Preparing ready to use food (RUF) for malnourished toddlers requires careful
selection of ingredients, practical serving method, with taste and flavor that can
be accepted by them.

Rice and cassava/sweet potato/taro are selected as main ingredient, with
soybean as source of protein. Fortifying the RUF with Iron and Zinc minerals
requires microencapsulation technology to eliminate their interactions with
each other that reduce their effectiveness. Microencapsulation also hide the
undesirable flavor of iron mineral.
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Perspektif
Selain nilai gizi, penyajian juga penting untuk menjamin bisa diterimanya sebuah 
makanan. Teknologi memberi solusi penyajian makanan dengan cara yang tidak
kasat mata, namun seringkali lebih penting dari penyajian yang kelihatan.

Keunggulan Inovasi
l Siap dimakan Ready to Use Food ( RUF )
l Menggunakan bahan baku lokal yang sudah dikenal
l Mudah disesuaikan dengan standar kebutuhan gizi
l Mudah cara penyajian

Potensi Aplikasi
Teknologi mikroenkapsulasi berpotensi diterapkan di industri makanan dan
minuman, khususnya makanan minuman fungsional.

Inovator
Nama : Lilik Kustiyah; Mira Dewi; Faisal Anwar
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Mikroenkapsulasi Mineral Besi dan Zinc dalam 
Pembuatan Makanan untuk Tambahan Balita Gizi 
Kurang 

Paket Gizi 
Istimewa bagi 

Balita 
Special 

Nutritious Pack 
for Toddlers 

Menyiapkan makanan siap saji bagi balita gizi kurang memerlukan strategi 
khusus. Pemilihan bahan yang tepat, cara penyajian yang mudah, dan rasa yang 
diterima oleh balita menjadi kunci. 

Ready to Use Food (RUF) yang dikembangkan berbahan baku lokal yaitu beras 
dan umbi-umbian (singkong, ubi jalar, talas), dengan kedelai sebagai sumber 
protein. Fortifikasi dengan mineral besi dan seng (Fe dan Zn) membutuhkan 
teknologi mikroenkapsulasi yang tepat. Kedua mineral akan berinteraksi dan 
mengurangi bioavailavilitas salah satu mineral sehingga menjadi kurang efektif. 
Teknologi mikroenkapsulasi dikembangkan untuk mencegah terjadinya hal 
tersebut, dan juga untuk menyembunyikan aroma zat besi yang kurang diterima 
anak-anak.                             

Preparing ready to use food (RUF) for malnourished toddlers requires careful 
selection of ingredients, practical serving method, with taste and flavor that can 
be accepted by them.

Rice and cassava/sweet potato/taro are selected as main ingredient, with 
soybean as source of protein. Fortifying the RUF with Iron and Zinc minerals 
requires microencapsulation technology to eliminate their interactions with 
each other that reduce their effectiveness. Microencapsulation also hide the 
undesirable flavor of iron mineral.
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Aktivitas Antiviral Goat Lactofferrin (gLf)
terhadap Replikasi Human Papilloma-virus
secara In Vitro

Persembahan
Kambing bagi

Para Ibu
Goat Offerings

for Women Human papillomaviruses (HPV) yang ditularkan melalui hubungan seksual,
dilaporkan telah berjangkit di seluruh dunia. Hampir semua kasus kanker leher
rahim terkait dengan infeksi HPV, dan HPV juga diduga memicu berbagai jenis kanker
lainnya. Laktoferin merupakan golongan glikoprotein dari kolostrum susu yang
diindikasikan berpotensi antiviral untuk menghambat replikasi HPV. Pada pengujian 
in vitro, protein E1 HPV dapat dihilangkan dengan laktoferin asal susu kambing lokal
(gLf) pada konsentrasi 1000 ppm.

Prospek gLf sebagai antiviral terhadap HPV diharapkan bisa dikembangkan untuk
tindakan terapeutik bagi penderita HPV. Keberhasilan pemanfaatan gLf berpotensi
menjadi inovasi terobosan, karena akan meningkatkan nilai ekonomis produk susu
kambing lokal untuk pemanfaatan non-pangan yang bernilai tinggi, dan mempunyai
prospek pasar global.

The sexually transmitted human papillomaviruses (HPV) is reported to have spread
wide all over the world. Almost all of cervical cancer cases are related to HPV
infections, and HPV is also indicated to cause many other types of cancer. Lactoferin is
a glycoprotein contained in milk colostrum, that has antiviral properties that inhibit
the propagation of HPV. In an in-vitro test, it is proven that E1 HPV proteins can be
eradicated by applying 1000 ppm of lactoferin from local goat milk (gLf). When
successfully developed, the prospect of using gLf for therapeutical purpose can
become a significant boost to the economic value of locally produced goat milk, to
serve the global demand for HPV cures.
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Perspektif
Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjelaskan dan mempertajam “khasiat” 
susu kambing yang telah dikenal luas di masyarakat.

Keunggulan Inovasi
l Sumber laktoferin yang berasal dari susu kambing lokal Indonesia mudah 

diperoleh 
l Kolostrum merupakan bagian susu yang biasanya disingkirkan saat mengolah

susu segar, sehingga tidak bersaing dengan konsumsi susu
l Meningkatkan penghasilan para peternak susu kambing

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Joko Pamungkas, Diah Iskandriati, Rachmitasari Noviana dan

Agus Saputra
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pengembangan Teknik Mikroenkapsulasi Kolostrum Anti
Enterotoksigenik untuk Pengebalan Pasif Dalam Rangka
Pengendalian Diare

Antibodi dalam
Kapsul

Encapsulated
Antibody

Salah satu penyebab kematian anak sapi adalah diare akibat infeksi bakteri
Escherichia coli. Penggunaan antibiotika kurang efektif akibat timbulnya 
resistensi. Antibodi spesifik asal kolostrum induk sapi yang divaksinasi, dapat
menjadi alternatif penanggulangan diare. Namun, seiring dengan 
perkembangan umur, lingkungan saluran pencernaan akan merusak antibodi
sehingga antibodi tidak dapat diserap secara utuh.

Inovasi ini menawarkan pemberian kolostrum sapi dengan teknik 
mikroenkapsulasi, yang dapat melindungi antibodi dari gangguan saluran
pencernaan. Mikroenkapsulasi dapat meningkatkan penyerapan 
imunoglobulin (antibodi spesifik) secara efektif dan maksimal. Penyerapan
yang efektif akan menghasilkan anak sapi yang resisten terhadap bakteri E.
coli, sehingga menurunkan resiko penyakit diare.

Escherichia coli is the most common cause of diarrhea in calves. This
innovation offers the specific antibody against  E. coli from bovine colostrums
derived from vaccinated mother cows. However, in the gastrointestinal tract of
older calves, the antibodies are very sensitive to digestive tract environment.
Microencapsulation may protect immunoglobulin (colostral antibody) and
increase its absorption in digestive system, thus it may be effective in
controlling E. coli diarrhea in calves.
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Perspektif
Antibodi adalah sistem perlindungan yang dibuat oleh tubuh. Saat antibodi harus 
dipasok dari luar tubuh, justru diperlukan perlindungan sebelum menjadi efektif 
didalam tubuh.

Keunggulan Inovasi
l Kolostrum mengandung imunoglobulin (antibodi spesifik) yang tinggi 
l Mikroenkapsulasi dapat meningkatkan ketahanan antibodi tahan dalam 

saluran pencernaan
l Antibodi efektif dalam melawan infeksi bakteri E. coli, sehingga berkhasiat anti

diare

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Anita Esfandiari, Sus Derthi Widhyari, Sri Murtini dan Bayu

Febram Prasetyo

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Cita rasa lokal yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia seperti 
kayu putih berpotensi besar dikembangkan menjadi berbagai barang konsumen, 
karena bisa cepat langsung diterima oleh konsumen.

Keunggulan Inovasi
l Berperan sebagai pelega tenggorokan dengan efek menghangatkan 
l Mudah dalam pembuatan dan tidak perlu peralatan rumit 
l Bahan baku lokal melimpah sehingga tidak perlu modal besar 
l Praktis dengan umur simpan lama 
l Potensi pengembangan dari mikro industri sampai industri besar 

Potensi Aplikasi
Industri makanan baik skala kecil maupun besar .

Inovator
Nama  : C. Hanny Wijaya 
Status paten  : GRANTED

Cajuput Candy (Permen Fungsional Pelega
Tenggorokan dengan Cita Rasa Khas Indonesia)

Cajuput Si
Manis

Menyehatkan 
The Sweet and

Healthy Cajuput

Sumber : 103 Inovasi Indonesia

Pemanfaatan minyak kayu putih sebagai obat telah dikenal oleh masyarakat
Indonesia sejak dahulu. Selain khasiatnya yang terbukti bagi kesehatan,
cita-rasa kayu putih pada lidah serupa dengan cita-rasa eucaplytus yang
sudah dikenal pada permen pelega tenggorokan.

Karakteristik tersebut akan lebih bermanfaat jika dikemas dalam bentuk
yang lebih menyenangkan terutama dalam bentuk  permen yang bercirikan 
muatan lokal, simpel, praktis, murah dan menyehatkan. Permen cajuput 
diformulasikan sebagai permen pelega tenggorokan dan ekspektoran untuk
dinikmati oleh semua kalangan, terlebih produk ini muncul dengan rasa dan
aromanya yang sangat kental dengan kehidupan bangsa Indonesia.

Cajuput oil is recognized and has been used traditionally by Indonesian since
long time ago. It is used as remedy, and has flavor similiar to well-known
eucalyptus oil, which is used as expectorant candies.

Cajuput remedy characteristics is already well accepted. Cajuput candies
will have great potentials if positioned into practical and healthy throat
lozenges or expectorant candies, packed in local style.
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Perspektif
Cita rasa lokal yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia seperti 
kayu putih berpotensi besar dikembangkan menjadi berbagai barang konsumen, 
karena bisa cepat langsung diterima oleh konsumen.

Keunggulan Inovasi
l Berperan sebagai pelega tenggorokan dengan efek menghangatkan
l Mudah dalam pembuatan dan tidak perlu peralatan rumit 
l Bahan baku lokal melimpah sehingga tidak perlu modal besar 
l Praktis dengan umur simpan lama 
l Potensi pengembangan dari mikro industri sampai industri besar

Potensi Aplikasi
Industri makanan baik skala kecil maupun besar .

Inovator
Nama : C. Hanny Wijaya
Status paten : GRANTED

Cajuput Candy (Permen Fungsional Pelega 
Tenggorokan dengan Cita Rasa Khas Indonesia) 

Cajuput Si 
Manis 

Menyehatkan 
The Sweet and 

Healthy Cajuput 
Pemanfaatan minyak kayu putih sebagai obat telah dikenal oleh masyarakat 
Indonesia sejak dahulu. Selain khasiatnya yang terbukti bagi kesehatan, 
cita-rasa kayu putih pada lidah serupa dengan cita-rasa eucaplytus yang 
sudah dikenal pada permen pelega tenggorokan.

Karakteristik tersebut akan lebih bermanfaat jika dikemas dalam bentuk 
yang lebih menyenangkan terutama dalam bentuk  permen yang bercirikan 
muatan lokal, simpel, praktis, murah dan menyehatkan. Permen cajuput 
diformulasikan sebagai permen pelega tenggorokan dan ekspektoran untuk 
dinikmati oleh semua kalangan, terlebih produk ini muncul dengan rasa dan 
aromanya yang sangat kental dengan kehidupan bangsa Indonesia.  

Cajuput oil is recognized and has been used traditionally by Indonesian since 
long time ago. It is used as remedy, and has flavor similiar to well-known 
eucalyptus oil, which is used as expectorant candies.

Cajuput remedy characteristics is already well accepted. Cajuput candies 
will have great potentials if positioned into practical and healthy throat 
lozenges or expectorant candies, packed in local style.
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Pengembangan Teknik Mikroenkapsulasi Kolostrum Anti
Enterotoksigenik untuk Pengebalan Pasif Dalam Rangka
Pengendalian Diare

Antibodi dalam
Kapsul

Encapsulated
Antibody

Salah satu penyebab kematian anak sapi adalah diare akibat infeksi bakteri
Escherichia coli. Penggunaan antibiotika kurang efektif akibat timbulnya
resistensi. Antibodi spesifik asal kolostrum induk sapi yang divaksinasi, dapat
menjadi alternatif penanggulangan diare. Namun, seiring dengan 
perkembangan umur, lingkungan saluran pencernaan akan merusak antibodi 
sehingga antibodi tidak dapat diserap secara utuh.

Inovasi ini menawarkan pemberian kolostrum sapi dengan teknik 
mikroenkapsulasi, yang dapat melindungi antibodi dari gangguan saluran
pencernaan. Mikroenkapsulasi dapat meningkatkan penyerapan 
imunoglobulin (antibodi spesifik) secara efektif dan maksimal. Penyerapan
yang efektif akan menghasilkan anak sapi yang resisten terhadap bakteri E.
coli, sehingga menurunkan resiko penyakit diare.

Escherichia coli is the most common cause of diarrhea in calves. This
innovation offers the specific antibody against  E. coli from bovine colostrums
derived from vaccinated mother cows. However, in the gastrointestinal tract of
older calves, the antibodies are very sensitive to digestive tract environment.
Microencapsulation may protect immunoglobulin (colostral antibody) and
increase its absorption in digestive system, thus it may be effective in
controlling E. coli diarrhea in calves.
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Perspektif
Antibodi adalah sistem perlindungan yang dibuat oleh tubuh. Saat antibodi harus
dipasok dari luar tubuh, justru diperlukan perlindungan sebelum menjadi efektif
didalam tubuh.

Keunggulan Inovasi
l Kolostrum mengandung imunoglobulin (antibodi spesifik) yang tinggi
l Mikroenkapsulasi dapat meningkatkan ketahanan antibodi tahan dalam 

saluran pencernaan
l Antibodi efektif dalam melawan infeksi bakteri E. coli, sehingga berkhasiat anti

diare

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Anita Esfandiari, Sus Derthi Widhyari, Sri Murtini dan Bayu

Febram Prasetyo

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kultur Lestari Hepatosit Tupaia javanica sebagai
Penunjang Replikasi Virus Hepatitis B untuk Penelitian
Biomedis

Dari Tupai untuk
Hatimu

From Tupaia for
Your Liver

Di seluruh dunia, diperkirakan sekitar dua miliar orang terinfeksi virus
Hepatitis B. Untuk mendapatkan metode pengobatan yang tepat sasaran,
diperlukan model in-vitro berupa kultur sel hepatosit untuk menunjang
perbanyakan virus dalam sel.

Inovasi ini mengembangkan kultur hepatosit dari jaringan hati tupai Tupaia
sp., yang memilki kemiripan fungsi fisiologis dan patologis dengan hati
manusia. Kultur hepatosit terbukti efektif sebagai media replikasi dan
propagasi virus hepatitis B. Keberhasilan pengembangan kultur, didukung
oleh status konservasi hewan tupai, yang tidak dilindungi. Inovasi ini dapat
menyelesaikan kelangkaan model in-vitro, dan menunjang penelitian yang
berkaitan dengan Hepatitis B di Indonesia.

In this innovation, Tupaia's hepatocytes cultures were successfully 
developed for Hepatitis B virus propagation. This hepatocytes culture is able
to support the Hepatitis B virus replication due to the similarity with
physiological and pathological function to human hepatocytes. This
innovation provides new hope for the search of new treatment of Hepatitis B
virus infections. It also solves the scarcity problem of in-vitro systems to
support research related to Hepatitis B in Indonesia.
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Perspektif
Keaneka-ragaman hayati bukan saja penting demi kelestarian alam, tapi bisa
menjadi modal penting bagi berbagai prakarsa inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Penggunaan hewan Tupaia sp., asli Indonesia yang bebas status konservasi
l Kultur dapat digunakan untuk mempelajari metabolisme dan toksisitas obat
l Kultur dapat dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan Hepatitis B; pembuatan 

kit diagnostik hepatitis, dan pengujian kandidat senyawa bioaktif 
hepatoprotektor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dondin Sajuthi, Diah Iskandriati, Maryati Surya dan Joko

Pamungkas
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Inovasi-inovasi terobosan (breakthrough innovations) harus memberikan banyak 
manfaat sekaligus dibandingkan dengan produk yang telah ada: lebih alami, lebih 
murah, mengurangi ketergantungan pada produk impor, tidak mengakibatkan 
resistensi penyakit, tidak menimbulkan efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan-bahan alami.
l Bahan mudah didapat, banyak tersedia di alam.
l Terbukti mampu menghambat virus H5N1.
l Tidak menimbulkan efek samping.

Potensi Aplikasi
Invensi ini dapat diaplikasikan pada industri peternakan sebagai vaksin maupun 
farmasi.

Inovator
Nama  : Agus Setiyono; Nurliani Bermawie; Muhammad syakir; Wiwin 

Winarsih
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Formula Ekstrak Tanaman Obat untuk
Penanggulangan Flu Burung

Jamu Anti Flu
Burung

Anti Avian Flu
Herbs

Penyakit flu burung yag disebabkan oleh virus Avian Influenza Tipe A, strain
H5N1, di Indonesia telah merenggut lebih dari 100 jiwa manusia, selain
menimbulkan kerugian ekonomi yang besar karena membunuh jutaan
ternak unggas. Obat yang ditetapkan Pemerintah yaitu Tamiflu dan
Amantadine, masih sepenuhnya diimpor, dan selain itu dilaporkan mulai
memicu resistensi pada virus H5N1.

Beberapa tanaman obat asli Indonesia menunjukkan potensi sebagai bahan
antivirus baik pada hewan maupun manusia, yakni Sambiloto, Sirih Merah,
dan Adas. Eksplorasi potensi tanaman obat tersebut melalui serangkaian uji
laboratorium memberikan hasil yang potensial efektif menghambat infeksi
virus AI H5N1 ke unggas.

Drugs that are resommended by the Government to control Avian Influenza,
i.e. Tamiflu and Amantadine, are still imported. Aside to import dependency
issue, the use of these drugs is reported to trigger resistances of the H5N1
virus. Some indigeneous Indonesian medical plants have shown their
potentials as the alternative for avian flu antiviral material in both animal
and humans, namely Sambiloto, Betel Red, and Fennel.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Inovasi-inovasi terobosan (breakthrough innovations) harus memberikan banyak 
manfaat sekaligus dibandingkan dengan produk yang telah ada: lebih alami, lebih 
murah, mengurangi ketergantungan pada produk impor, tidak mengakibatkan 
resistensi penyakit, tidak menimbulkan efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Terbuat dari bahan-bahan alami.
l Bahan mudah didapat, banyak tersedia di alam.
l Terbukti mampu menghambat virus H5N1.
l Tidak menimbulkan efek samping.

Potensi Aplikasi
Invensi ini dapat diaplikasikan pada industri peternakan sebagai vaksin maupun 
farmasi.

Inovator
Nama : Agus Setiyono; Nurliani Bermawie; Muhammad syakir; Wiwin 

Winarsih
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Formula Ekstrak Tanaman Obat untuk 
Penanggulangan Flu Burung

Jamu Anti Flu 
Burung

Anti Avian Flu 
Herbs 

Penyakit flu burung yag disebabkan oleh virus Avian Influenza Tipe A, strain 
H5N1, di Indonesia telah merenggut lebih dari 100 jiwa manusia, selain 
menimbulkan kerugian ekonomi yang besar karena membunuh jutaan 
ternak unggas. Obat yang ditetapkan Pemerintah yaitu Tamiflu dan 
Amantadine, masih sepenuhnya diimpor, dan selain itu dilaporkan mulai 
memicu resistensi pada virus H5N1.

Beberapa tanaman obat asli Indonesia menunjukkan potensi sebagai bahan 
antivirus baik pada hewan maupun manusia, yakni Sambiloto, Sirih Merah, 
dan Adas. Eksplorasi potensi tanaman obat tersebut melalui serangkaian uji 
laboratorium memberikan hasil yang potensial efektif menghambat infeksi 
virus AI H5N1 ke unggas. 

Drugs that are resommended by the Government to control Avian Influenza, 
i.e. Tamiflu and Amantadine, are still imported. Aside to import dependency 
issue, the use of these drugs is reported to trigger resistances of the H5N1 
virus. Some indigeneous Indonesian medical plants have shown their 
potentials as the alternative for avian flu antiviral material in both animal 
and humans, namely Sambiloto, Betel Red, and Fennel.
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Kultur Lestari Hepatosit Tupaia javanica sebagai
Penunjang Replikasi Virus Hepatitis B untuk Penelitian
Biomedis

Dari Tupai untuk
Hatimu

From Tupaia for
Your Liver

Di seluruh dunia, diperkirakan sekitar dua miliar orang terinfeksi virus 
Hepatitis B. Untuk mendapatkan metode pengobatan yang tepat sasaran,
diperlukan model in-vitro berupa kultur sel hepatosit untuk menunjang
perbanyakan virus dalam sel.

Inovasi ini mengembangkan kultur hepatosit dari jaringan hati tupai Tupaia
sp., yang memilki kemiripan fungsi fisiologis dan patologis dengan hati 
manusia. Kultur hepatosit terbukti efektif sebagai media replikasi dan
propagasi virus hepatitis B. Keberhasilan pengembangan kultur, didukung
oleh status konservasi hewan tupai, yang tidak dilindungi. Inovasi ini dapat
menyelesaikan kelangkaan model in-vitro, dan menunjang penelitian yang
berkaitan dengan Hepatitis B di Indonesia.

In this innovation, Tupaia's hepatocytes cultures were successfully 
developed for Hepatitis B virus propagation. This hepatocytes culture is able
to support the Hepatitis B virus replication due to the similarity with
physiological and pathological function to human hepatocytes. This
innovation provides new hope for the search of new treatment of Hepatitis B
virus infections. It also solves the scarcity problem of in-vitro systems to
support research related to Hepatitis B in Indonesia.
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Perspektif
Keaneka-ragaman hayati bukan saja penting demi kelestarian alam, tapi bisa 
menjadi modal penting bagi berbagai prakarsa inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Penggunaan hewan Tupaia sp., asli Indonesia yang bebas status konservasi
l Kultur dapat digunakan untuk mempelajari metabolisme dan toksisitas obat
l Kultur dapat dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan Hepatitis B; pembuatan

kit diagnostik hepatitis, dan pengujian kandidat senyawa bioaktif 
hepatoprotektor

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dondin Sajuthi, Diah Iskandriati, Maryati Surya dan Joko

Pamungkas
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kulit Kayu Surian Antidiabetes Alami dari Limbah
Pengolahan Kayu menjadi Obat

Kulit Pohon
Penurun Gula

Sugar-Lowering
Bark

Jumlah penderita diabetes mellitus di dunia mencapai 346 juta jiwa (WHO,
2011). Obat yang selama ini digunakan, yaitu glibenklamida, memiliki efek
samping hipoglikemia dan menaikkan bobot tubuh. Obat herbal menjadi
alternatif karena minim efek samping.

Salah satu tanaman lokal yang berpotensi adalah surian (Toona sinensis Merr.).
Kulit kayu surian mengandung beberapa senyawa flavonoid seperti katekin,
epikatekin, dan procyanidin, yang memiliki aktivitas penghambatan enzim a-
glukosidase. Enzim ini berperan dalam mekanisme terjadinya diabetes mellitus.
Hasil uji in-vivo menggunakan tikus menunjukkan ekstrak kulit surian dengan
dosis 150 mg/kg BB mampu menurunkan kadar gula darah sampai 72%, lebih
baik dibandingkan obat Glibenklamid yang hanya 31%. Ekstrak kulit surian juga
bisa memperbaiki sel ß pankreas sebagai penghasil insulin.

One of the potential anti-diabetic natural plant is surian (Toona sinesis Merr.).
Wood from T. sinensis contains several flavonoid compounds such as catechins,
epicatechins, and procyanidins, which have inhibitory activity of the a-
glucosidase enzyme. This enzyme plays a role in the mechanism of the
occurrence of diabetes mellitus. In-vivo test results using mice showed a skin
extract surian with a dose of 150 mg / kg BW can lower blood sugar levels to 72%,
better than the drug Glibenklamid which only 31%. Surian skin extract can also
improve pancreatic ß cells as insulin producer.
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Perspektif
Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Tapi bukan berarti inovasi di 
bidang pengembangan obat selesai. Masih banyak pekerjaan rumah untuk 
mengembangkan obat yang spesifik dan minim efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Obat cukup efektif menurunkan kadar gula darah
l Mudah diproduksi karena menggunakan pelarut air panas dan etanol yang 

sesuai regulasi sebagai obat herbal
l Bisa dikemas dalam bentuk kapsul atau dibuat tablet
l Bahan baku tersedia melimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Syamsul Falah, Mega Safithri dan Syaefudin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia pantas untuk dikembangkan 
ke arah yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi kebanggaan 
bangsa.

Keunggulan Inovasi
l Pertumbuhan probiotik lebih tinggi (10E8 cfu/ml) dibandingkan dengan 

produk yang menganndung probiotik saja (10E6 cfu/ml).
l Memiliki daya hambat E. coli sebanding atau lebih dari produk probiotik 

komersial (E. colo<1).
l Proses produksi yang lebih efektif dan praktis dibandingkan produk prebiotik 

komersial yang ada.

Potensi Aplikasi
Penelitian tentang minuman sinbiotik sukun masih berlanjut untuk diet orang 
sehat dan sakit, serta pangan darurat korban bencana yang terhadap penyakit 
khususnya pada pencernaan.

Inovator
Nama  :  Ulfa Rachmawati; Arnati Wulan Sari; Cut farah Aldira;  Ahmad 

Sulaeman; Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi.
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Susu Fermentasi dengan Penambahan Buah Lokal
Sukun Sebagai Pangan Fungsional Minuman
Sinbiotik

Sinbiotik
Sinergis Sukun

Sukun
Synergistic
Synbiotics

Buah sukun terbukti mengandung senyawa prebiotik yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan probiotik (bakteri baik) dalam usus. Modifikasi
pangan melalui penambahan pasta sukun ke dalam susu dan B. longum
(probiotik), dapat menghasilkan minuman sinbiotik, yaitu minuman yang di
dalamnya terdapat prebiotik dan probiotik yang saling bersinergis.

Minuman sinbiotik sukun ini terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan 
probiotik dan memiliki daya hambat E. coli (bakteri patogen) lebih baik 
dibandingkan minuman yang mengandung probiotik saja. Selain itu, produk
inovasi ini memanfaatkan prebiotik alami dari sukun yang membutuhkan
proses produksi yang lebih efektif, aman dan praktis dibandingkan dengan
proses produksi minuman prebiotik komersial yang sudah ada.

This innovative product combines breadfruit paste, which has been proven
to contain natural prebiotics, with milk and B. longum (probiotics). This
synergism of both prebiotic nutritional compounds and probiotic microbes
in one is called synbiotics.

The synbiotic drink is able to increase the growth of probiotics and have
better resistance towards E. coli (pathogenis bacteria).m side effect and is
improving the quality of life of people with obesity. Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia pantas untuk dikembangkan
ke arah yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi kebanggaan
bangsa.

Keunggulan Inovasi
l Pertumbuhan probiotik lebih tinggi (10E8 cfu/ml) dibandingkan dengan 

produk yang menganndung probiotik saja (10E6 cfu/ml).
l Memiliki daya hambat E. coli sebanding atau lebih dari produk probiotik 

komersial (E. colo<1).
l Proses produksi yang lebih efektif dan praktis dibandingkan produk prebiotik

komersial yang ada.

Potensi Aplikasi
Penelitian tentang minuman sinbiotik sukun masih berlanjut untuk diet orang 
sehat dan sakit, serta pangan darurat korban bencana yang terhadap penyakit
khususnya pada pencernaan.

Inovator
Nama :  Ulfa Rachmawati; Arnati Wulan Sari; Cut farah Aldira;  Ahmad

Sulaeman; Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi.
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Susu Fermentasi dengan Penambahan Buah Lokal 
Sukun Sebagai Pangan Fungsional Minuman 
Sinbiotik

Sinbiotik 
Sinergis Sukun

Sukun 
Synergistic 
Synbiotics

Buah sukun terbukti mengandung senyawa prebiotik yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan probiotik (bakteri baik) dalam usus. Modifikasi 
pangan melalui penambahan pasta sukun ke dalam susu dan B. longum 
(probiotik), dapat menghasilkan minuman sinbiotik, yaitu minuman yang di 
dalamnya terdapat prebiotik dan probiotik yang saling bersinergis.

Minuman sinbiotik sukun ini terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan 
probiotik dan memiliki daya hambat E. coli (bakteri patogen) lebih baik 
dibandingkan minuman yang mengandung probiotik saja. Selain itu, produk 
inovasi ini memanfaatkan prebiotik alami dari sukun yang membutuhkan 
proses produksi yang lebih efektif, aman dan praktis dibandingkan dengan 
proses produksi minuman prebiotik komersial yang sudah ada. 

This innovative product combines breadfruit paste, which has been proven 
to contain natural prebiotics, with milk and B. longum (probiotics). This 
synergism of both prebiotic nutritional compounds and probiotic microbes 
in one is called synbiotics.

The synbiotic drink is able to increase the growth of probiotics and have 
better resistance towards E. coli (pathogenis bacteria).m side effect and is 
improving the quality of life of people with obesity.
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Kulit Kayu Surian Antidiabetes Alami dari Limbah
Pengolahan Kayu menjadi Obat

Kulit Pohon
Penurun Gula

Sugar-Lowering
Bark

Jumlah penderita diabetes mellitus di dunia mencapai 346 juta jiwa (WHO,
2011). Obat yang selama ini digunakan, yaitu glibenklamida, memiliki efek
samping hipoglikemia dan menaikkan bobot tubuh. Obat herbal menjadi
alternatif karena minim efek samping.

Salah satu tanaman lokal yang berpotensi adalah surian (Toona sinensis Merr.).
Kulit kayu surian mengandung beberapa senyawa flavonoid seperti katekin,
epikatekin, dan procyanidin, yang memiliki aktivitas penghambatan enzim a-
glukosidase. Enzim ini berperan dalam mekanisme terjadinya diabetes mellitus.
Hasil uji in-vivo menggunakan tikus menunjukkan ekstrak kulit surian dengan
dosis 150 mg/kg BB mampu menurunkan kadar gula darah sampai 72%, lebih
baik dibandingkan obat Glibenklamid yang hanya 31%. Ekstrak kulit surian juga
bisa memperbaiki sel ß pankreas sebagai penghasil insulin.

One of the potential anti-diabetic natural plant is surian (Toona sinesis Merr.).
Wood from T. sinensis contains several flavonoid compounds such as catechins,
epicatechins, and procyanidins, which have inhibitory activity of the a-
glucosidase enzyme. This enzyme plays a role in the mechanism of the
occurrence of diabetes mellitus. In-vivo test results using mice showed a skin
extract surian with a dose of 150 mg / kg BW can lower blood sugar levels to 72%,
better than the drug Glibenklamid which only 31%. Surian skin extract can also
improve pancreatic ß cells as insulin producer.
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Perspektif
Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Tapi bukan berarti inovasi di
bidang pengembangan obat selesai. Masih banyak pekerjaan rumah untuk 
mengembangkan obat yang spesifik dan minim efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Obat cukup efektif menurunkan kadar gula darah
l Mudah diproduksi karena menggunakan pelarut air panas dan etanol yang

sesuai regulasi sebagai obat herbal
l Bisa dikemas dalam bentuk kapsul atau dibuat tablet
l Bahan baku tersedia melimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Syamsul Falah, Mega Safithri dan Syaefudin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Benang Katun Penganalisa DarahBenang Merah 
Penyelamat

Nyawa
Life-Saving Red

String Proses analisis sampel darah untuk keperluan diagnosa biasanya
memerlukan waktu yang lama, mahal, membutuhkan sumber listrik, serta
sampel darah yang cukup banyak.

Inovasi ini menggunakan sehelai benang katun untuk menganalisis sampel
darah. Proses analisis hanya membutuhkan waktu 30 detik dengan jumlah
darah analit hanya 1-3 µL. Perangkat ini memanfaatkan agen anti
penggumpal darah EDTA (ethylene diamine tetraacetic) pada ujung inlet
dan pereaksi bromokresol hijau pada ujung outlet benang untuk 
menentukan albumin dalam plasma darah secara cepat dan efisien. Inovasi
ini cocok digunakan di daerah terpencil, karena prosedur analisisnya
sederhana dan tidak membutuhkan sumber listrik.

A simple and effective blood diagnostic kit has been developed. This
innovation develops a new yet simple blood diagnostic method by using a
cotton thread to analyze the blood sample, by using anticoagulant agent
and green bromocresol reagent to determine albumin level in the blood. The
test requires only 1 - 3 µL of blood sample, and takes only 30 seconds to get
the results. No electrical equipments is requires to do the test. This
innovation is suitable for applications in remote areas without electricity
sources.
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Perspektif
Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Tapi bukan berarti inovasi di
bidang pengembangan obat selesai. Masih banyak pekerjaan rumah untuk 
mengembangkan obat yang spesifik dan minim efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Obat cukup efektif menurunkan kadar gula darah
l Mudah diproduksi karena menggunakan pelarut air panas dan etanol yang 

sesuai regulasi sebagai obat herbal
l Bisa dikemas dalam bentuk kapsul atau dibuat tablet
l Bahan baku tersedia melimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Leni Maylina, Deni Noviana, Dedy

Hermawan dan Bagus Wicaksono
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Ekstraksi limonin dari biji Jeruk Siam dapat memberikan nilai tambah dari 
pemanfaatan limbah pabrik sari jeruk dan limonin dimanfaatkan lebih lanjut pada 
industri farmasi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku memanfaatkan produk lokal yang tidak tergantung pada musim.
l Menghasilkan kadar limonin yang dapat diaplikasikan pada produk pangan dan 

farmasi.
l Hasil perolehan limonin lebih besar dibanding beberapa varietas jeruk lainnya 

(1,512 mg/g biji).
l Teknik isolasi yang digunakan sangat baik dibanding teknik isolasi lain dilihat 

dari tingkat recovery yang tinggi (93%).

Potensi Aplikasi
Industri farmasi dan produk pangan.

Inovator
Nama  :  Erliza Noor; Dewi Cakrawati; Setyadjit; Dondi Setyabudi, ; Rini 

Purnawati
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Rekayasa Proses Isolasi Limonin dari Biji Jeruk
Siam Biji Jeruk

Siam Kecil Nan
Perkasa

The Great Little
Tangerine Seeds

Limonin merupakan senyawa limonoid utama yang terdapat pada hampir
semua jenis jeruk dan memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan.
Beberapa di antaranya menghambat pertumbuhan tumor, menurunkan
rasio kolesterol LDL/HDL dan mengurangi risiko penyumbatan pembuluh
darah dan kanker. Di beberapa negara limonin dimanfaatkan sebagai
suplemen kesehatan, bahan tambahan makanan dan minuman, namun di
Indonesia produksi limonin belum tersedia.

Inovasi ini mampu mengekstraksi limonin dari biji Jeruk Siam dan
menghasilkan limonin lebih banyak dibandingkan varietas jeruk lainnya.
Kadar kemurnian limonin yang dihasilkan adalah sebesar 27%, sehingga
tergolong dalam pharmaceutical grade dan dapat diaplikasikan untuk
produk pangan dan farmasi.

Limonin is a primary limonoid subtance found in citruses and has great
benefits for human health, including tumor growth inhibitor, lowering the
LDL/HDL cholesterol ratio and reducing the risk of blood clots and cancer.

The innovation is able to extract limonin from Tangerine seeds, which
produce more limonin than other types of citrus seeds, and can be applied to
food and pharmeaceutical products. Sumber : 104 Inovasi Indonesia



73

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

72

Perspektif
Ekstraksi limonin dari biji Jeruk Siam dapat memberikan nilai tambah dari 
pemanfaatan limbah pabrik sari jeruk dan limonin dimanfaatkan lebih lanjut pada 
industri farmasi.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku memanfaatkan produk lokal yang tidak tergantung pada musim.
l Menghasilkan kadar limonin yang dapat diaplikasikan pada produk pangan dan 

farmasi.
l Hasil perolehan limonin lebih besar dibanding beberapa varietas jeruk lainnya

(1,512 mg/g biji).
l Teknik isolasi yang digunakan sangat baik dibanding teknik isolasi lain dilihat

dari tingkat recovery yang tinggi (93%).

Potensi Aplikasi
Industri farmasi dan produk pangan.

Inovator
Nama :  Erliza Noor; Dewi Cakrawati; Setyadjit; Dondi Setyabudi, ; Rini

Purnawati
Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

Rekayasa Proses Isolasi Limonin dari Biji Jeruk 
Siam Biji Jeruk

Siam Kecil Nan 
Perkasa

The Great Little 
Tangerine Seeds

Limonin merupakan senyawa limonoid utama yang terdapat pada hampir 
semua jenis jeruk dan memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan. 
Beberapa di antaranya menghambat pertumbuhan tumor, menurunkan 
rasio kolesterol LDL/HDL dan mengurangi risiko penyumbatan pembuluh 
darah dan kanker. Di beberapa negara limonin dimanfaatkan sebagai 
suplemen kesehatan, bahan tambahan makanan dan minuman, namun di 
Indonesia produksi limonin belum tersedia.

Inovasi ini mampu mengekstraksi limonin dari biji Jeruk Siam dan 
menghasilkan limonin lebih banyak dibandingkan varietas jeruk lainnya. 
Kadar kemurnian limonin yang dihasilkan adalah sebesar 27%, sehingga 
tergolong dalam pharmaceutical grade dan dapat diaplikasikan untuk 
produk pangan dan farmasi.

Limonin is a primary limonoid subtance found in citruses and has great 
benefits for human health, including tumor growth inhibitor, lowering the 
LDL/HDL cholesterol ratio and reducing the risk of blood clots and cancer.

The innovation is able to extract limonin from Tangerine seeds, which 
produce more limonin than other types of citrus seeds, and can be applied to 
food and pharmeaceutical products.
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darah. Proses analisis hanya membutuhkan waktu 30 detik dengan jumlah
darah analit hanya 1-3 µL. Perangkat ini memanfaatkan agen anti
penggumpal darah EDTA (ethylene diamine tetraacetic) pada ujung inlet
dan pereaksi bromokresol hijau pada ujung outlet benang untuk 
menentukan albumin dalam plasma darah secara cepat dan efisien. Inovasi
ini cocok digunakan di daerah terpencil, karena prosedur analisisnya
sederhana dan tidak membutuhkan sumber listrik.

A simple and effective blood diagnostic kit has been developed. This
innovation develops a new yet simple blood diagnostic method by using a
cotton thread to analyze the blood sample, by using anticoagulant agent
and green bromocresol reagent to determine albumin level in the blood. The
test requires only 1 - 3 µL of blood sample, and takes only 30 seconds to get
the results. No electrical equipments is requires to do the test. This
innovation is suitable for applications in remote areas without electricity
sources.
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Perspektif
Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Tapi bukan berarti inovasi di 
bidang pengembangan obat selesai. Masih banyak pekerjaan rumah untuk 
mengembangkan obat yang spesifik dan minim efek samping.

Keunggulan Inovasi
l Obat cukup efektif menurunkan kadar gula darah
l Mudah diproduksi karena menggunakan pelarut air panas dan etanol yang 

sesuai regulasi sebagai obat herbal
l Bisa dikemas dalam bentuk kapsul atau dibuat tablet
l Bahan baku tersedia melimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Mokhamad Fakhrul Ulum, Leni Maylina, Deni Noviana, Dedy

Hermawan dan Bagus Wicaksono
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Cangkang
Udang Nano
untuk Tulang
Nano Shrimp
Shell for
Healthy Bones

KALSI-N VIT: Sebagai Agen Penumbuh Tinggi Badan 
dan Anti Osteoporosis Dini

Porsi 40-45% dari berat udang adalah limbah kulit udang dengan
komposisi utama adalah kalsium, magnesium dan fosfor. Melalui ekstraksi,
pengendapan, netralisasi dan finishing dengan sintering, dihasilkan bubuk
bio-kalsium nano sekitar 24% dari berat udang. Bio-kalsium dapat dipakai
untuk aplikasi farmasi, kosmetik, maupun industri lainnya termasuk
diformulasikan menjadi suplemen kalsium untuk pertumbuhan tulang
sehat dan mencegah osteoporosis dini.

The 40-45% portion of the weight of shrimp is waste shrimp shells that
mainly containing calcium, magnesium and phosphorus. Through
extraction, precipitation, neutralization and sintering processes, nano bio-
calcium powder is produced about 24% of the weight of shrimp. Bio-calcium
can be used for pharmaceutical, cosmetic and other industrial applications
including formulated into calcium supplements for promoting healthy bone
growth and preventing early osteoporosis.
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Perspektif
Pembasmian larva lalat rumah secara alamiah dan ramah lingkungan akan sangat 
membantu mencegah penyebaran penyakit menular bagi hewan dan manusia.

Keunggulan Inovasi
l Produk biolarvasida lalat rumah satu-satunya di Indonesia.
l Murah dan praktis, dengan bahan baku buah Bintaro yang berlimpah dan tidak 

termanfaatkan.
l Aman dan ramah lingkungan, karena berbahan baku ilmiah. 

Potensi Aplikasi
Industri pakan hewan, industri hama dan penyakit hewan, industri makanan, TPA, 
dan industri peternakan (terutama unggas).

Inovator
Nama  : Meriza Fitri; Upik Kesumawati Hadi; Supriyono; Kiki Dwi Restika; 

Isna Lailatur R; Haddi Wisnu Yudha
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Ekstrak Buah Bintaro sebagai Biolarvasida
terhadap Lalat Rumah

Berkat Biji
Buah, Lalat Kini

Musnah
Fruit Seeds to

Eradicate Files
Tanaman Bintaro merupakan tumbuhan mangrove yang tumbuh subur dan
mudah ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Tanaman Bintaro diketahui
mengandung banyak senyawa metabolit beracun (flavonoid, steroid,
saponin, alkaloid, triterpenoid, tanin, dan polivenol) yang mudah diperoleh,
aman bagi masyarakat, ramah lingkungan, dan cocok digunakan sebagai
biolarvasida.

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan biji buah
Bintaro, dengan hasil akhir berbentuk serbuk. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa ekstraksi buah Bintaro dengan konsentrasi 30% sudah
efektif sebagai biolarvasida lalat rumah (tingkat kematian 50% dalam 5,8
jam dan 90% dalam 25,9 jam). Sementara konsentrasi 80% menghasilkan
tingkat kematian 90% dalam 4,9 jam.

Bintaro plant fruits are usually thrown away unused, although they are
known to contain toxic metabolites compounds, which are safe to humans,
environmentally friendly and suitable as biolarvicides.

Bintaro fruit seeds are extracted using maceration method, with the final
results in the form of powder. In 80% concentration, it is proven to be
effective as biolarvicides (90% mortality in 4,9 hours) Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pembasmian larva lalat rumah secara alamiah dan ramah lingkungan akan sangat
membantu mencegah penyebaran penyakit menular bagi hewan dan manusia.

Keunggulan Inovasi
l Produk biolarvasida lalat rumah satu-satunya di Indonesia.
l Murah dan praktis, dengan bahan baku buah Bintaro yang berlimpah dan tidak

termanfaatkan.
l Aman dan ramah lingkungan, karena berbahan baku ilmiah.

Potensi Aplikasi
Industri pakan hewan, industri hama dan penyakit hewan, industri makanan, TPA,
dan industri peternakan (terutama unggas).

Inovator
Nama : Meriza Fitri; Upik Kesumawati Hadi; Supriyono; Kiki Dwi Restika;

Isna Lailatur R; Haddi Wisnu Yudha
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN
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Fruit Seeds to 

Eradicate Files
Tanaman Bintaro merupakan tumbuhan mangrove yang tumbuh subur dan 
mudah ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Tanaman Bintaro diketahui 
mengandung banyak senyawa metabolit beracun (flavonoid, steroid, 
saponin, alkaloid, triterpenoid, tanin, dan polivenol) yang mudah diperoleh, 
aman bagi masyarakat, ramah lingkungan, dan cocok digunakan sebagai 
biolarvasida.

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan biji buah 
Bintaro, dengan hasil akhir berbentuk serbuk. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa ekstraksi buah Bintaro dengan konsentrasi 30% sudah 
efektif sebagai biolarvasida lalat rumah (tingkat kematian 50% dalam 5,8 
jam dan 90% dalam 25,9 jam). Sementara konsentrasi 80% menghasilkan 
tingkat kematian 90% dalam 4,9 jam.

Bintaro plant fruits are usually thrown away unused, although they are 
known to contain toxic metabolites compounds, which are safe to humans, 
environmentally friendly and suitable as biolarvicides.

Bintaro fruit seeds are extracted using maceration method, with the final 
results in the form of powder. In 80% concentration, it is proven to be 
effective as biolarvicides (90% mortality in 4,9 hours)
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
• Limbah kulit dan kepala udang sangat berpotensi menjadi puluhan produk

• Inovasi bernilai tinggi dari mulai benang bedah, senar tennis, kosmetika,
kemasan, pestisida dan kini sebagai suplemen kalsium.

Keunggulan Inovasi
• Suplemen bio-kalsium nano sangat efisien sebagai suplemen kalsium harian
• Dapat dimanfaatkan untuk produk kosmetika, farmasi, pertanian, pakan dan

industri lainnya
• Telah dilakukan analisis kualitas untuk ukuran nano dengan SEM AAS/ICPS
• Telah dilakukan uji bio-availabilitas secara in-vivo pada tikus jenis Sprage

Dowly

Potensi Aplikasi
Suplemen bio-kalsium nano sebagai produk Kalsi-N Vit dapat disajikan sebagai produk suplemen
atau produk fortifikasi dalam bentuk tablet, kapsul, kaplet atau dalam bentuk tepung untuk fortifikasi
ke produk-produk minuman, permen, atau lainnya

Inovator
Nama : Dr. Pipih Suptijah, MBA
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
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makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
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Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Cara Mudah
Cek Kurang
Darah
Easy Anemia
Test Kit

Alat Pengukuran Kadar Haemoglobin Darah
Non-Invasif (Ni-Hb-Meter)

Anemia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang memiliki 
prevalensi diatas 20%, yaitu kadar haemoglobin di dalam darah lebih
rendah dari batas normal. Metoda pengukuran kadar haemoglobin yang
umum digunakan saat ini masih kurang akurat, memerlukan banyak
sampel darah sehingga menyakitkan, biayanya mahal, dan perlu waktu
analisa yang lama. Inovasi ini mengembangkan prototipe pengukur kadar
haemoglobin darah non invasif (Ni-Hb-Meter) yang bekerja dengan prinsip
spektrofotometri dan Discrete Fourier transform (DFT) yang memiliki
keakuratan tinggi, tidak menyakitkan karena tidak perlu mengambil sampel
darah, lebih murah, dan tidak memerlukan bahan habis pakai.

Anemia is a public health problem with prevalence of above 20%, namely
the hemoglobin level in the blood is lower than normal. The method
of measuring hemoglobin levels commonly used today is somewhat
inaccurate, requires blood samples that it is painful when taken, expensive,
and requires a long time to analyze. This innovation developed a prototype
for non-invasive blood hemoglobin levels measurement (Ni-Hb-Meter)
that works with spectrophotometry and Discrete Fourier transform (DFT)
principles, which have a high accuracy, no need for blood samples, cheaper,
and does not require consumables.
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Perspektif
Mencegah lebih baik daripada mengobati, memastikan bahwa tindakan 
pencegahan telah berhasil dilakukan tidak kalah pentingnya.

Keunggulan Inovasi
l Mampu menentukan titer antibodi minimal yang dapat menahan virus Al H5N1 

isolat di lapangan menggunakan uji serum netralisasi.
l Antigen yang ditapiskan (screening) adalah isolat Indonesia yang belum pernah 

diproduksi secara komersial.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat digunakan untuk memonitor titer antibodi hasil vaksinasi Al di 
industri-industri peternakan ayam.  

Inovator
Nama  : Retno D. Soejoedono; Sri Murtini; Kamalludin Zarkasie; I  

Wayan Teguh Wibawan
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Antigen Al H5N1 Standar sebagai Rujukan I untuk
Monitoring Titer Antibodi Hasil Vaksinasi Al Di
Industri Peternakan Ayam

Inspektur
Antibodi
Antibody
Insoector

Vaksinasi adalah strategi yang dipilih pemerintah sebagai salah satu cara
pengendalian Flu Burung di Indonesia, diharapkan mampu menginduksi
antibodi protektif terhadap virus Flu Burung penantang yang homolog.
Sayangnya virus Flu Burung sejak tahun 2003 hingga 2011 mengarah kepada
perubahan sifat biologis yang sangat nyata. Hal ini mengakibatkan vaksin Flu
Burung yang beredar secara komersial di Indonesia beberapa dalam bentuk
“cocktoil” atau polivalen.

Inovasi ini berkaitan dengan pembuatan dan standarisasi antigen Al H5N1
komersial untuk memonitor titer antibodi hasil vaksinasi Flu Burung di
industri peternakan ayam. Hasilnya adalah Antigen virus Flu Burung subtipe
H5N1 yang representatif digunakan pada uji Hl (uji serologi) adalah Antigen
Legok 2004.

Vaccination tries to build antibody against diseases; e.g. Avian Influenza (Al).
Antigen will detect antibody on successful vaccination.

This Innovation is related to the development and standardization of
commercial H5N1 Al Antigen for Monitoring Antibody Titer Al vaccination
result in the Poultry Industry. The representative Al virus antigen used in Hl
test (serology tests) is antigen Legok 2004. Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencegah lebih baik daripada mengobati, memastikan bahwa tindakan 
pencegahan telah berhasil dilakukan tidak kalah pentingnya.

Keunggulan Inovasi
l Mampu menentukan titer antibodi minimal yang dapat menahan virus Al H5N1

isolat di lapangan menggunakan uji serum netralisasi.
l Antigen yang ditapiskan (screening) adalah isolat Indonesia yang belum pernah

diproduksi secara komersial.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat digunakan untuk memonitor titer antibodi hasil vaksinasi Al di
industri-industri peternakan ayam.

Inovator
Nama : Retno D. Soejoedono; Sri Murtini; Kamalludin Zarkasie; I

Wayan Teguh Wibawan
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Antigen Al H5N1 Standar sebagai Rujukan I untuk 
Monitoring Titer Antibodi Hasil Vaksinasi Al Di 
Industri Peternakan Ayam

Inspektur 
Antibodi
Antibody 
Insoector

Vaksinasi adalah strategi yang dipilih pemerintah sebagai salah satu cara 
pengendalian Flu Burung di Indonesia, diharapkan mampu menginduksi 
antibodi protektif terhadap virus Flu Burung penantang yang homolog. 
Sayangnya virus Flu Burung sejak tahun 2003 hingga 2011 mengarah kepada 
perubahan sifat biologis yang sangat nyata. Hal ini mengakibatkan vaksin Flu 
Burung yang beredar secara komersial di Indonesia beberapa dalam bentuk 
“cocktoil” atau polivalen.

Inovasi ini berkaitan dengan pembuatan dan standarisasi antigen Al H5N1 
komersial untuk memonitor titer antibodi hasil vaksinasi Flu Burung di 
industri peternakan ayam. Hasilnya adalah Antigen virus Flu Burung subtipe 
H5N1 yang representatif digunakan pada uji Hl (uji serologi) adalah Antigen 
Legok 2004.

Vaccination tries to build antibody against diseases; e.g. Avian Influenza (Al). 
Antigen will detect antibody on successful vaccination.

This Innovation is related to the development and standardization of 
commercial H5N1 Al Antigen for Monitoring Antibody Titer Al vaccination 
result in the Poultry Industry. The representative Al virus antigen used in Hl 
test (serology tests) is antigen Legok 2004.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif:
Pengobatan mandiri (self medication) telah menjadi trend dunia saat ini.
Kemajuan teknologi dan inovasi kesehatan, khususnya yang bersifat non invasif
akan menyediakan bagi kita sarana untuk pemeliharaan kesehatan yang mandiri
juga.

Keunggulan Inovasi
• Pengukuran bersifat non invasif sehingga tidak menyakitkan, lebih cepat dan

lebih murah
• Menghasilkan pengukuran dengan ketelitian yang lebih tinggi dan waktu

yang lebih cepat
• Meniadakan proses penanganan limbah darah manusia
• Tidak menggunakan bahan habis pakai (misalnya: reagen) sehingga biaya

pengukuran bisa ditekan

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat menggantikan metoda pengukuran hemoglobin yang umum dipakai saat ini
seperti metode tallqvist, copper-sulfat, lovibond, sahli, cyanmethemoglobin, haemoglobin color
scale, dll. Karena bersifat non-invasif dan berbasis digital, alat ini berpotensi dikembangkan
sebagai household diagnostic product yang bersifat mandiri.

Inovator
Nama : Renan Prasta Jenie, S.T.P., M.T., Prof. Dr. Ir. Hardinsyah,

MS, Prof. Dr Husin Alatas, S.Si, M.Si, dr. Naufal Muharam Nurdin, S.Ked M.Si.,
Dr Ir Irzaman, M.Si., Ichsan Hardyanto, Ratih Dwi Septiani, Dima Soraya

Status Paten : Dalam Proses Pengajuan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Harapan dari
Si Hitam
Prospects from
the Black

Kajian Biomolekul Aktif dari Temu Ireng
(Curcuma aeruginosa Roxb) untuk Menanggulangi
Penyakit Infeksi & Sindrom Metabolit

Penelitian tanaman temu ireng (Curcuma aeruginosa) masih terbatas pada
penelitian aplikatif, dan belum dilakukan berdasarkan pendekatan biokimia
medis. Inovasi ini bertujuan menghasilkan biomolekul aktif dalam bentuk
ekstrak dan fraksi aktif dari temu ireng. Karakterisasi ekstrak temu ireng
menghasilkan kandungan total fenol (39.58 mg/g), aktivitas antioksidan
(107.57 ppm), sitotoksisitas (368.32 ppm), persentase inhibisi enzim
glukosidase (69.86%), aktivitas antibakteri E. coli (0.48 mm), dan S. aureus 
(6.35 mm).

Research on temu ireng (Curcuma aeruginosa) is still limited to application
research, and has not been carried out based on medical biochemical
approaches. This innovation aims to produce active biomolecules in the
form of extracts and active fractions of temu ireng. Characterization of
temu ireng extracts results in total phenol content (39.58 mg/g), antioxidant
activity (107.57 ppm), cytotoxicity (368.32 ppm), inhibition of glucosidase
enzyme inhibition (69.86%), antibacterial activity to E. coli (0.48 mm), and
to S. aureus (6.35 mm).

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

7978

Perspektif
Potensi sumber daya alam laut sangat berlimpah, tidak kalah dengan sumber daya 
alam di darat, dan umumnya bebas dari masalah penyakit yang berbahaya bagi 
manusia juga masalah sosial agama.

Keunggulan Inovasi
l Dari bahan alami (bioaktif).
l Bahan baku tersedia melimpah.
l Halal, mengingat sumber kolagen umumnya berasal dari babi.
l Memberikan nilai tambah bagi limbah hasil buangan, yaitu kulit ikan bandeng.
l Sebagai alternatif kolagen yang sehat dan terhindar dari masalah penyakit.

Potensi Aplikasi
Teknologi ini dapat diterapkan pada produksi ingredient pangan untuk kesehatan 
contohnya breakfast cereal, minuman ringan, bubur instan dan lain-lain.

Inovator
Nama  : Maggy Thenawidjaja Suhartono; Ace Baehaki; Dahrul Syah; 

Sukarno, Siswa Setyahadi
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Peptida Bioaktif Kolagen Ikan Bandeng (sebagai
Antioksidan, Antihipertensi dan Antikanker)

Kolagen
Bandeng: Lokal

nan Halal
Milkfish

Collagen: Local
yet Halal

Kolagen merupakan protein struktural komponen makhluk hidup yang
berlimpah, juga kaya manfaat dan bersumber mulai dari hewan, tanaman
dan mkroba. Dalam produk ini dihasilkan peptida kolagen yang berasal dari
limbah ikan bandeng yaitu kulitnya.

Kulit ikan bandeng ini dipandang sebagai alternatif kolagen yang sehat dan
dapat melindungi kesehatan manusia dengan bekerja sebagai antioksidan,
antihipertensi, dan antikanker. Selain itu, penggunaan peptida kolagen kulit
bandeng terhindar dari masalah penyakit (kesehatan manusia) dan sosial
(keagamaan) jika dibandingkan dengan sumber kolagen lain yang biasa
dipakai saat ini yaitu kolagen babi, ayam atau sapi.

Collagen peptide in this innovation is derived from milkfish skin waste. It is
seen asa a healthy collagen alternative that works as an antioxidant,
antihypertensive and anticancer. In addition, the milkfish skin collagen can
avoid the problem of disease (human heath) and sosial (religious) when
compared with other commonly used sources of collagen, such as pork,
chicken or beef.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia



79

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

78

Perspektif
Potensi sumber daya alam laut sangat berlimpah, tidak kalah dengan sumber daya
alam di darat, dan umumnya bebas dari masalah penyakit yang berbahaya bagi
manusia juga masalah sosial agama.

Keunggulan Inovasi
l Dari bahan alami (bioaktif).
l Bahan baku tersedia melimpah.
l Halal, mengingat sumber kolagen umumnya berasal dari babi.
l Memberikan nilai tambah bagi limbah hasil buangan, yaitu kulit ikan bandeng.
l Sebagai alternatif kolagen yang sehat dan terhindar dari masalah penyakit.

Potensi Aplikasi
Teknologi ini dapat diterapkan pada produksi ingredient pangan untuk kesehatan
contohnya breakfast cereal, minuman ringan, bubur instan dan lain-lain.

Inovator
Nama : Maggy Thenawidjaja Suhartono; Ace Baehaki; Dahrul Syah;

Sukarno, Siswa Setyahadi
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Peptida Bioaktif Kolagen Ikan Bandeng (sebagai 
Antioksidan, Antihipertensi dan Antikanker)

Kolagen 
Bandeng: Lokal 

nan Halal
Milkfish 

Collagen: Local 
yet Halal

Kolagen merupakan protein struktural komponen makhluk hidup yang 
berlimpah, juga kaya manfaat dan bersumber mulai dari hewan, tanaman 
dan mkroba. Dalam produk ini dihasilkan peptida kolagen yang berasal dari 
limbah ikan bandeng yaitu kulitnya.

Kulit ikan bandeng ini dipandang sebagai alternatif kolagen yang sehat dan 
dapat melindungi kesehatan manusia dengan bekerja sebagai antioksidan, 
antihipertensi, dan antikanker. Selain itu, penggunaan peptida kolagen kulit 
bandeng terhindar dari masalah penyakit (kesehatan manusia) dan sosial 
(keagamaan) jika dibandingkan dengan sumber kolagen lain yang biasa 
dipakai saat ini yaitu kolagen babi, ayam atau sapi.

Collagen peptide in this innovation is derived from milkfish skin waste. It is 
seen asa a healthy collagen alternative that works as an antioxidant, 
antihypertensive and anticancer. In addition, the milkfish skin collagen can 
avoid the problem of disease (human heath) and sosial (religious) when 
compared with other commonly used sources of collagen, such as pork, 
chicken or beef.

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia 501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

02

Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Berbagai inovasi di bidang obat-obatan herbal (jamu) yang telah berhasil
diindustrikan dengan basis kearifan lokal, berpotensi dilanjutkan menuju
berbagai inovasi berbasis sains dan teknologi.

Keunggulan Inovasi
Berhasil mengidentifikasikan berbagai biomolekul aktif dalam bentuk ekstrak
dan fraksi aktif dari temu ireng yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk
berbagai penanggulangan penyakit infeksi mikroba (bakteri), menanggulangi
penyakit yang disebabkan oleh sindrom metabolit, khususnya kanker dan
diabetes.

Potensi Aplikasi
Hasil karakterisasi biomolekul aktif dalam bentuk ekstrak maupun fraksi aktif temu ireng ini dapat
lebih lanjut diaplikasikan untuk peengembangan obat-obatan untuk berbagai penyakit infeksi
bakterial dan penyakit sindrom metabolit khususnya kanker dan diabetes.

Innovator
Nama : Dr. Ir. I Made Artika, Mapp.Sc, Dr. Syamsul Falah, SHut. MSi,

Dr. Waras Nurcholis, MSi
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Kekebalan dari
Rumah Potong
Hewan
Immunity from
Slaughterhouse

Pemanfaatan Kelenjar Ludah Domba dari Rumah
Potong Hewan (RPH) untuk Identifikasi dan Isolasi
Protein Lysozim sebagai Anti Mikroba dan Pengatur
Kekebalan

Lysozim adalah salah satu bentuk enzim yang memiliki kemampuan
sebagai anti mikroba patogen dan mengatur sistem kekebalan tubuh.
Inovasi ini bertujuan melakukan ekstraksi dan purifikasi lysozim dengan
memanfaatkan organ kelenjar ludah domba (parotis dan mandibularis)
dari rumah potong hewan (RPH), yang selama ini belum dimanfaatkan.

Lysozim is a form of enzyme that has the ability as an anti-microbial
pathogen and regulates human immune system. This innovation aims to
extract and purify lysozim by utilizing sheep salivary glands (parotid and
mandibular) obtained from slaughterhouses.
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Perspektif
Mengenali sifat-sifat alami serangga merugikan, dan menggunakan pengetahuan 
tersebut untuk mengendalikan populasinya, sehingga kerugian yang timbul bagi 
manusia menjadi berkurang.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi produksi bisa ditingkatkan untuk skala besar menggunakan 

ekstraktor bertingkat.
l Bahan baku atraktan berupa darah ayam tersedia berlimpah.
l Atraktan dapat dikemas dan ditransportasikan ke seluruh Indonesia bahkan ke 

negara-negara endemik demam berdarah.

Potensi Aplikasi
Atraktan dapat dikemas dan ditransportasikan ke seluruh Indonesia bahkan ke 
negara-negara endemik demam berdarah.

Inovator
Nama  :  Akhmad Arif Amin
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Pengembangan dan Aplikasi Formula Attraktan
Nyamuk Aedes Aegypti yang Ramah Lingkungan

Undangan yang
Mematikan

Fatal
Attractions

Penggunaan insektisida dewasa ini telah mencapai tahapan yang sangat
membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Angka kematian per
tahun akibat keracunan insektisida sangat besar, begitu juga dampak
penyakit fatal yang diakibatkan seperti kanker, cacat tubuh, kemandulan
dan penyakit liver kronis.

Atraktan Nyamuk Aedes aegypti merupakan alternatif pengendalian
nyamuk Aedes aegypti yang diekstrak dari bau ayam kampung. Atraktan ini
memiliki aroma yang menarik nyamuk betina dan ketika ditempatkan di
dalam botol kemasan menjadi perangkap mematikan bagi nyamuk betina.
Penggunaan atraktan yang relatif mudah dan murah mempunyai prospek
yang besar dalam rangka mengendalikan penyakit demam berdarah.

Aedes aegypti mosquito attractant is an alternative for mosquito control.
Female mosquitoes are attracted by the scent. When it is put inside a bottle
with a small openning, it becomes a deadly trap for the mosquitos. Using
attractant is relatively easy, inexpensive and have great prospects in order to
control dengue fever  as it can subtitute the mosquitos insectisides.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mengenali sifat-sifat alami serangga merugikan, dan menggunakan pengetahuan
tersebut untuk mengendalikan populasinya, sehingga kerugian yang timbul bagi
manusia menjadi berkurang.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi produksi bisa ditingkatkan untuk skala besar menggunakan

ekstraktor bertingkat.
l Bahan baku atraktan berupa darah ayam tersedia berlimpah.
l Atraktan dapat dikemas dan ditransportasikan ke seluruh Indonesia bahkan ke

negara-negara endemik demam berdarah.

Potensi Aplikasi
Atraktan dapat dikemas dan ditransportasikan ke seluruh Indonesia bahkan ke
negara-negara endemik demam berdarah.

Inovator
Nama :  Akhmad Arif Amin
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Pengembangan dan Aplikasi Formula Attraktan 
Nyamuk Aedes Aegypti yang Ramah Lingkungan 

Undangan yang 
Mematikan

Fatal 
Attractions

Penggunaan insektisida dewasa ini telah mencapai tahapan yang sangat 
membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Angka kematian per 
tahun akibat keracunan insektisida sangat besar, begitu juga dampak 
penyakit fatal yang diakibatkan seperti kanker, cacat tubuh, kemandulan 
dan penyakit liver kronis.

Atraktan Nyamuk Aedes aegypti merupakan alternatif pengendalian 
nyamuk Aedes aegypti yang diekstrak dari bau ayam kampung. Atraktan ini 
memiliki aroma yang menarik nyamuk betina dan ketika ditempatkan di 
dalam botol kemasan menjadi perangkap mematikan bagi nyamuk betina. 
Penggunaan atraktan yang relatif mudah dan murah mempunyai prospek 
yang besar dalam rangka mengendalikan penyakit demam berdarah.

Aedes aegypti mosquito attractant is an alternative for mosquito control. 
Female mosquitoes are attracted by the scent. When it is put inside a bottle 
with a small openning, it becomes a deadly trap for the mosquitos. Using 
attractant is relatively easy, inexpensive and have great prospects in order to 
control dengue fever  as it can subtitute the mosquitos insectisides.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Setelah memahami bagaimana mekanisme kekebalan tubuh kita bekerja
melawan penyakit, langkah berikutnya adalah menemukan cara agar kita
menjadi kebal dari penyakit.

Keunggulan Inovasi
• Penelitian tentang lysozim telah mulai dilakukan untuk pencegahan maupun

pengobatan beberapa penyakit seperti diare pada balita, penyakit asal virus,
jamur, serta bakteri

• Pelopor pengembangan proses ekstraksi dan purifikasi lysozim dari domba
• Bahan baku dari organ kelenjar ludah domba mudah diperoleh dari RPH

Potensi Aplikasi
Inovasi ini membuka era baru dalam penelitian biomedis, untuk pencegahan dan pengobatan
berbagai penyakit dengan membangun sistem kekebalan tubuh manusia.

Inovator
Nama : Drh. I Ketut Mudite Adnyane, M.Si, PhD., Drh. Adi Winarto, PhD,

Dr. Drh. Ni Luh Putu Ika Mayasari, Drh. Wahono Esthi Prasetyaningtiyas, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Kuatkan Tulang
dengan Keong
Sawah
Strengthen
Bones with Rice
Field Snails

Pelapisan Paduan Logam Berbasis Titanium 
dengan Hidroksiapatit Termodifikasi 
sebagai Material Implan Tulang

Cangkang keong sawah memiliki kandungan kalsium CaCO3 yang cukup
tinggi sebesar 71,20% sehingga dapat digunakan sebagai prekursor pada
sintesis hidroksiapatit (HAp). Metode yang digunakan dalam sintesis HAp
ini adalah metode basah melalui presipitasi yang sederhana sehingga biaya
sintesis HAp menjadi relatif murah namun memiliki kemurnian yang relatif
tinggi. HAp adalah bahan utama untuk membuat implant tulang.

Rice Field Snail shell has high calcium content of 71.20% so that it can be
used as precursor material in the synthesis of hydroxyapatite (HAp). The
method used in the synthesis is a wet method with simple precipitation, so
that the cost is inexpensive, and yet giving a relatively high purity. HAp is
the main ingredient for making bone implants.
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Perspektif
Mengubah pola dan cara makan terbukti meningkatkan kesehatan seseorang, 
apalagi ditambah dengan perbaikan pada proses pengolahan makanannya 
sehingga resiko terkena kanker menjadi berkurang.

Keunggulan Inovasi
l Proses pengolahan makanan (pembakaran/pemanggangan), dapat diatur 

sesuai jenis makanan.
l Menggunakan bumbu rempah lokal.
l Resiko mengkonsumsi makanan yang mengandung material karsinogenik 

berkurang.

Potensi Aplikasi
Penggunaan inovasi formula sangat sederhana, karena berupa informasi proses 
terhadap pengusaha atau produser makanan yang menggunakan proses 
pembakaran/pemanggangan.

Inovator
Nama  : Hanifah Nuryani Lioe; Budi Nurtama; Rangga Bayuharda 

Pratama
Status Paten  :  TIDAK INGIN DIPATENKAN

Formula untuk Reduksi Komponen Berbahaya PAH
Penyebab Kanker dalam Makanan Bakar atau
Panggang

Makanan
Bakaran yang

Lebih Aman
Safe Barbeque

Data kesehatan masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat
kecenderungan penderita kanker yang terus meningkat. Kenaikan tersebut
diduga akibat meningkatnya tren gaya hidup masyarakat perkotaan
mengkonsumsi menu makanan yang dibakar baik di rumah maupun di
rumah makan. Sundararajan et al (1999) menemukan lebih banyak molekul
karsinogenik pada makanan bakar dibandingkan pengolahan yang lain.
Salah satu molekul karsinogenik yang terdapat pada makanan bakar adalah
polisiklik aromatik hidrokarbon Aromatic Hydrocarbon, PAH)

Inovasi yang disampaikan dalam usulan ini adalah reduksi kandungan
senyawa PAH dalam makanan bakar (ikan bakar dan ayam panggang)
dengan optimasi penggunaan bumbu berbasis rempah lokal, jarak api dan
lama pemanasan/pembakaran.

Statistic shows increase in cancer patient, related to lifestyle and what we
eat. Grilled foods are to be blamed because it contains more carcinogen
materials than others. The innovation presents a method of reducing the
contenn of Polycylic Aromatic Hydrocarbon (PAH) compounds in grilled food
(fish and chicken). The method optimizes the use of herbs and local spices,
the distance of fire from the food and grilling time.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mengubah pola dan cara makan terbukti meningkatkan kesehatan seseorang, 
apalagi ditambah dengan perbaikan pada proses pengolahan makanannya
sehingga resiko terkena kanker menjadi berkurang.

Keunggulan Inovasi
l Proses pengolahan makanan (pembakaran/pemanggangan), dapat diatur

sesuai jenis makanan.
l Menggunakan bumbu rempah lokal.
l Resiko mengkonsumsi makanan yang mengandung material karsinogenik

berkurang.

Potensi Aplikasi
Penggunaan inovasi formula sangat sederhana, karena berupa informasi proses
terhadap pengusaha atau produser makanan yang menggunakan proses 
pembakaran/pemanggangan.

Inovator
Nama :  Hanifah Nuryani Lioe; Budi Nurtama; Rangga Bayuharda

Pratama
Status Paten :  TIDAK INGIN DIPATENKAN

Formula untuk Reduksi Komponen Berbahaya PAH 
Penyebab Kanker dalam Makanan Bakar atau 
Panggang 

Makanan 
Bakaran yang 

Lebih Aman
Safe Barbeque

Data kesehatan masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 
kecenderungan penderita kanker yang terus meningkat. Kenaikan tersebut 
diduga akibat meningkatnya tren gaya hidup masyarakat perkotaan 
mengkonsumsi menu makanan yang dibakar baik di rumah maupun di 
rumah makan. Sundararajan et al (1999) menemukan lebih banyak molekul 
karsinogenik pada makanan bakar dibandingkan pengolahan yang lain. 
Salah satu molekul karsinogenik yang terdapat pada makanan bakar adalah 
polisiklik aromatik hidrokarbon Aromatic Hydrocarbon, PAH) 

Inovasi yang disampaikan dalam usulan ini adalah reduksi kandungan 
senyawa PAH dalam makanan bakar (ikan bakar dan ayam panggang) 
dengan optimasi penggunaan bumbu berbasis rempah lokal, jarak api dan 
lama pemanasan/pembakaran.

Statistic shows increase in cancer patient, related to lifestyle and what we 
eat. Grilled foods are to be blamed because it contains more carcinogen 
materials than others. The innovation presents a method of reducing the 
contenn of Polycylic Aromatic Hydrocarbon (PAH) compounds in grilled food 
(fish and chicken). The method optimizes the use of herbs and local spices, 
the distance of fire from the food and grilling time.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Awalnya keong sawah adalah musuh petani, sampai disadari bahwa keong ini 
dapat diolah menjadi lauk yang lezat. Inovasi ini telah menciptakan nilai yang 
jauh lebih tinggi dari limbah cangkangnya.

Keunggulan Inovasi
• Kadar kalsium cangkang keong sawah yang tinggi dapat meningkatkan sifat 

bioaktif sumber prekursor sintesis HAp
• Cangkang keong sawah adalah limbah yang tersedia melimpah dengan harga 

yang sangat murah

Potensi Aplikasi
HAp adalah bahan untuk membuat implant tulang yang dapat dipakai pada bedah ortopedi, bedah 
gigi, terapi osteoporosis dan osteoarthritis

Inovator
Nama : Dr. Charlena, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Sapi Sehat
Makan Sabun
Healthy Cows
Eat Soap

Aplikasi Teknologi Proteksi Asam Lemak Tidak Jenuh
Asal Minyak Nabati dalam Bentuk Sabun Kalsium
untuk Meningkatkan Reproduksi, Produktivitas 
dan Kualitas Daging Sapi Bali

Teknologi proteksi asam lemak tidak jenuh asal minyak kedelai dengan
teknik sabun kalsium efektif melindungi asam lemak dari biohidrogenasi
rumen. Inovasi ini adalah penambahan sabun kalsium minyak kedelai
pada pakan sapi (Bali) yang mampu meningkatkan bobot sapi Bali 40%,
memperbaiki karakteristik fermentasi rumen, dan efisiensi pemanfaatan
nitrogen dalam tubuh yang mendukung peningkatan performa reproduksi
sapi.  Selain itu, penambahan sabun kalsium ini nyata menurunkan kadar
eosinophil darah sapi, mengindikasikan meningkatnya daya tahan sapi
terhadap infeksi dan toksik lainnya.

Protection of unsaturated fatty acid of soybean oil with calcium soap
technique effectively protects it from rumen biohydrogenation. This
innovation is the addition of calcium soap into the cattle feed which is able
to increase cattle weight by 40% while improving the rumen fermentation.
The efficient use of nitrogen in the body of cattle supports the reproductive
performance of cattle. Further, the addition of calcium soap has significantly
reduced the eosinophils counts, indicating an increase in the resistance of
cattle to infections and other toxic sustances.
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Perspektif
Minuman penambah stamina umumnya mengandalkan gula dan kafein yang bisa 
berakibat buruk bagi manusia namun terus dikonsumsi. Menggunakan bahan 
alami seperti taurin dari hewan moluska ditambah bahan lain sebagai penambah 
cita rasa cukup menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat alami.
l Mengandung Taurin Asam lemak yang cukup tinggi dan antioksidan.
l Kerang merupakan sumber vitamin B12 dan nutrisi penting bagi kesehatan.
l Berbentuk serbuk, sehingga praktis dalam penyajian.

Potensi Aplikasi
Industri minuman penambah stamina.

Inovator
Nama  :  Nurjanah
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Minuman Fungsional dengan Berbagai Jenis
Moluska

Yang Bertenaga
dari Yang Lunak
The Power from

The Weak
Kesibukkan masyarakat yang tinggi memerlukan kondisi stamina yang
optimal. Secara tradisional banyak ditemui minuman penambah stamina
menggunakan bahan dari hewan laut moluska seperti Lintah Laut, Keong
Mata Lembu, Kerang Pokea dan Ipong-Ipong. Penelitian menunjukkan
adanya komponen aktif penambah stamina seperti taurin dan antioksidan
pada Lintah Laut, juga vitamin B12 pada Kerang Pokea.

Formulasi inovatif yang ditawarkan antara lain membuat serbuk minuman
penambah stamina dengan bahan baku hewan moluska yang lebih
terjamin, karena jeroannya telah dibersihkan terlebih dahulu sehingga tidak
membahayakan ginjal. Kandungannya pun berkualitas dengan standar
tertentu. Serbuk minuman ini bisa dicampur dengan bahan herbal lainnya
untuk menambah khasiatnya.

Modern lifestyle demands us to always be healthy and in good stamina.
Traditional stamina drink uses sea mollusca like sea leech and research has
proven that it contains taurin and antioxidant like in modern stamina drinks.
Processing the sea molluscas into powder form, in a more hyglenic and
modern way provides ingredient for modern-herbal stamina drinks. It can be
combined with other natural herbsfor more benefits.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Minuman penambah stamina umumnya mengandalkan gula dan kafein yang bisa
berakibat buruk bagi manusia namun terus dikonsumsi. Menggunakan bahan
alami seperti taurin dari hewan moluska ditambah bahan lain sebagai penambah
cita rasa cukup menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
l Bersifat alami.
l Mengandung Taurin Asam lemak yang cukup tinggi dan antioksidan.
l Kerang merupakan sumber vitamin B12 dan nutrisi penting bagi kesehatan.
l Berbentuk serbuk, sehingga praktis dalam penyajian.
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Inovator
Nama :  Nurjanah
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN
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Traditional stamina drink uses sea mollusca like sea leech and research has 
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Processing the sea molluscas into powder form, in a more hyglenic and 
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Sabun memberikan manfaat kesehatan bagi manusia dan hewan dengan cara
yang berbeda

Keunggulan Inovasi
• Telah terbukti meningkatkan produktivitas sapi Bali pada skala laboratorium

lapangan
• Menghasilkan sapi Bali yang lebih sehat dan tahan penyakit
• Manajemen pakan yang ramah lingkungan

Potensi Aplikasi
Berdasarkan hasil riset lapangan yang telah dilakukan, inovasi teknologi ini telah teruji di peternakan
sapi Bali di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan berpeluang untuk diterapkan pada peternakan
sapi  maupun di daerah lainnya

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. I Komang Gede Wiryawan, Dr. Didid Diapari, M.Si, Dr. ir. I Gusti

Lanang Oka Cakra, M.Si, Kadek Dwi Pebri Dyantari
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Sehat Berkat
Kuda Laut
Be Healthy with
Seahorses

Produk berbasis Kuda Laut sebagai Antioksidan
dan Imunomodulator

Pengetahuan masyarakat tentang khasiat kuda laut hanyalah sebatas obat
kuat. Untuk itu diperlukan penelitian untuk mengetahui potensi kuda
laut sebagai antioksidan dan imunomodulator. Produk kuda laut yang
berbentuk hidrolisat mempunyai potensi paling tinggi sebagai antioksidan
sedangkan yang bentuk tepung mempunyai sifat imunomodulator untuk
meningkatkan kekebalan tubuh.

Public knowledge about the efficacy of seahorses is limited to strong drugs.
Therefore research is needed to determine the potential of seahorses as
antioxidants and immunomodulators, to explore the potential of Indonesia’s
marine treasures. Seahorse products in the form of hydrolyzates have the
highest potential as antioxidants, while seahorse products in the form of
powder have the highest immunomodulatory properties.
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Granul Effervescent Bio-Yoghurt Temulawak Madu
sebagai Pangan Fungsional Penderita Hepatitis,
Diabetes, Kolesterol, dan Penyakit Lambung

Temulawak
Praktis Madu

Manis
Pratical

Curcuma
Sweety Honey

Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dengan potensi sebagai bahan
alami pencegah penyakit atau juga sebagai obat herbal. Salah satunya yang
sudah banyak digunakan secara tradisional adalah temulawak. Sayangnya
penggunaan temulawak secara tradisional tersebut tidaklah praktis,
rasanya kurang disukai, dan ketinggalan jaman.

Penggabungan antara tanaman herbal temulawak dan produk hasil ternak
yoghurt dan madu menghasilkan sebuah inovasi produk terbaru yaitu
granul bio-yoghurt temulawak madu dalam bentuk effervescent. Produk
yang dihasilkan bukan hanya sebagai produk pangan yang mengenyangkan
dan dengan cita rasa yang baik tetapi juga menyehatkan khususnya bagi
penderita hepatitis, diabetes, kolesterol, dan penyakit lambung.

Traditional herbals sometimes are perceived as being impratical, old fashion
and taste bad. This innovation combines curcuma, yoghurt and honey in a
modern effervescent granule form.

This healthy Curcuma Honey Bio-Yoghurt effervescent granule is fulfilling
enough and tastes good. It is a healthy drink aspecially for people with
hepatitis, dabetes, cholesterol and ulcer problems.

Perspektif
Kearifan lokal berupa makanan dan minuman berbahan baku tradisional harus 
terus dilestarikan dan dikembangkan dengan menggunakan teknologi modern 
untuk menjawab kebutuhan pasar yang kian dinamis.

Keunggulan Inovasi
l Dwi fungsi, sebagai bahan pangan dengan khasiat kesehatan.
l Bentuk granul effersvescent  yang praktis dengan nilai ekonomis tinggi.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan dalam industri farmasi maupun industri rumah 
tangga obat tradisional.

Inovator
Nama  : Hibatus Zuhriyah; Rarah Ratih Adjie Maheswati (alm); Sutriyo
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Granul Effervescent Bio-Yoghurt Temulawak Madu 
sebagai Pangan Fungsional Penderita Hepatitis, 
Diabetes, Kolesterol, dan Penyakit Lambung

Temulawak 
Praktis Madu 

Manis
Pratical 

Curcuma 
Sweety Honey

Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dengan potensi sebagai bahan 
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modern effervescent granule form.

This healthy Curcuma Honey Bio-Yoghurt effervescent granule is fulfilling 
enough and tastes good. It is a healthy drink aspecially for people with 
hepatitis, dabetes, cholesterol and ulcer problems.

Perspektif
Kearifan lokal berupa makanan dan minuman berbahan baku tradisional harus
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Potensi Aplikasi
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Inovator
Nama : Hibatus Zuhriyah; Rarah Ratih Adjie Maheswati (alm); Sutriyo
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Telah berabad-abad kekayaan alam Indonesia dijual sebagai komoditas murah
tanpa kita mengetahui potensi dan nilainya.

Keunggulan Inovasi
• Pelopor pengembangan dan eksplorasi sumberdaya kelautan Indonesia

secara ilmiah
• Memulai pengembangan penelitian budidaya kuda laut untuk menjaga

kelestarian sumber daya dan menjamin keberlangsungan produk berbasis
kuda laut.

Potensi Aplikasi
Dengan upaya riset terpadu tentang kuda laut yaitu sebagai antioksidan dan imunomodulator,
mengembangkan teknik budidaya kuda laut serta memastikan kelestariannya; Indonesia akan dapat
melakukan berbagai produk inovatif berbasis kuda laut.

Inovator
Nama : Dr. Mala Nurilmala, S.Pi, M.Si, Evi Mayasari, S.Pi, M.Si, Dr. Asadatun Abdullah,

S.Pi M.Si, Dr. Ir. Agus Oman Sudrajat, M.Sc, Dr. Ir. Nurlisa Alias Butet, M.Sc
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Tetap Segar
dalam
Pengawetan

Keep Fresh in
Preservation

Bubuk Andaliman, Ingredien Pangan Fungsional
dengan Cita Rasa Unik Pencegah Hiperglikemia
Kebanggaan Sumatera Utara

Inovasi ini menawarkan pembuatan bubuk andaliman (Zanthoxylum
acanthopodium) dengan cita rasa yang sama dengan andaliman segar,
terutama aroma jeruk dan rasa kebas (numbing sensation) guna mengatasi
masa simpan yang pendek dan mempermudah distribusinya sebagai
rempah pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Hasil uji in-vitro
menggunakan enzim α-glucosidase menunjukkan kemampuan ekstrak
andaliman mencegah hiperglikemia dan memiliki aktivitas yang cukup
stabil setelah melalui simulasi proses pencernaan.

This innovation offers the manufacture of andaliman (Zanthoxylum
acanthopodium) powder while keeping the taste of fresh andaliman,
especially the aroma of orange and its numbing sensation; to overcome
andaliman’s short shelf life, and facilitate its distribution as a food spice that
has health benefits. The in-vitro test results using the α-glucosidase enzyme
showed the ability of andaliman extracts to prevent hyperglycemia and
have a stable activity after going through a digestive process simulation.
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Perspektif
Masih banyak bahan dari alam yang belum selesai dieksplorasi dan diaplikasikan 
seperti kitosan yang telah diakui memiliki sifat-sifat unggul. Mencari bentuk-
bentuk yang lebih tepat dan aplikatif akan menghasilkan inovasi yang bernilai tinggi 
bagi masyarakat luas. 

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan teknologi partikel berukuran nano dari bahan kitosan.
l Kitosan yang diambil merupakan hasil ekstraksi yang sudah food grade.
l Penggunaan bentuk semprot lebih tepat dosis dan hemat.
l Penggunaan bahan utama kitosan tanpa alkohol yang lebih aman dari efek 

samping.

Potensi Aplikasi
Penggunaan aerosol bio-hand sanitizer ini dapat diaplikasikan untuk sanitasi 
individu ataupun peralatan, tissue basah maupun tissue steril lainnya.

Inovator
Nama  :  Pipih Suptijah
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Aerosol Bio Hand Sanitizer Berbasis Nano
Kitosan sebagai Antibakteri

Pembersih
Tangan

Pembersih Alam
Nature Gift

Hand Sanitizer
Hand sanitizer merupakan cairan pembersih yang membunuh 
mikroorganisme pada permukaan kulit tangan atau alat. Formulasi
antibakteri yang digunakan selama ini kebanyakan menggunakan alkohol.
Penggunaan alkohol dapat menimbulkan efek negatif bagi penggunanya
antara lain iritasi pada tangan sampai ke tenggorokan bahkan bisa
menimbulkan gangguan pada pencernaan. Oleh karena itu diperlukan hand
sanitizer yang halal, aman, nyaman, dan terjangkau oleh semua lapisan
masyarakat.

Salah satu alternatif adalah menggunakan antibakteri alami dari nano
kitosan. Pembuatan nano kitosan dilakukan dengan metode sizing dengan
high speednhomogenizer/stirrer, emulsifikasi, dan stabilisasi.

Antibacterial hand sanitizer usually uses alcohol, which might not be ideal
for some people due to health and religious reason.

Chitosan has antimicrobacterial functions which can be used to replace
alcohol. Nano Chitosan in liquid is produced by sizing method using high
speed homogenizer/stirrer, emulsified then stabilized. It is natural, and safer
to use.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Masih banyak bahan dari alam yang belum selesai dieksplorasi dan diaplikasikan
seperti kitosan yang telah diakui memiliki sifat-sifat unggul. Mencari bentuk-
bentuk yang lebih tepat dan aplikatif akan menghasilkan inovasi yang bernilai tinggi
bagi masyarakat luas.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan teknologi partikel berukuran nano dari bahan kitosan.
l Kitosan yang diambil merupakan hasil ekstraksi yang sudah food grade.
l Penggunaan bentuk semprot lebih tepat dosis dan hemat.
l Penggunaan bahan utama kitosan tanpa alkohol yang lebih aman dari efek

samping.

Potensi Aplikasi
Penggunaan aerosol bio-hand sanitizer ini dapat diaplikasikan untuk sanitasi
individu ataupun peralatan, tissue basah maupun tissue steril lainnya.

Inovator
Nama :  Pipih Suptijah
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Aerosol Bio Hand Sanitizer Berbasis Nano 
Kitosan sebagai Antibakteri

Pembersih 
Tangan 

Pembersih Alam
Nature Gift 

Hand Sanitizer
Hand sanitizer merupakan cairan pembersih yang membunuh 
mikroorganisme pada permukaan kulit tangan atau alat. Formulasi 
antibakteri yang digunakan selama ini kebanyakan menggunakan alkohol. 
Penggunaan alkohol dapat menimbulkan efek negatif bagi penggunanya 
antara lain iritasi pada tangan sampai ke tenggorokan bahkan bisa 
menimbulkan gangguan pada pencernaan. Oleh karena itu diperlukan hand 
sanitizer yang halal, aman, nyaman, dan terjangkau oleh semua lapisan 
masyarakat.

Salah satu alternatif adalah menggunakan antibakteri alami dari nano 
kitosan. Pembuatan nano kitosan dilakukan dengan metode sizing dengan 
high speednhomogenizer/stirrer, emulsifikasi, dan stabilisasi. 

Antibacterial hand sanitizer usually uses alcohol, which might not be ideal 
for some people due to health and religious reason.

Chitosan has antimicrobacterial functions which can be used to replace 
alcohol. Nano Chitosan in liquid is produced by sizing method using high 
speed homogenizer/stirrer, emulsified then stabilized. It is natural, and safer 
to use.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Upaya melestarikan dan mempopulerkan kuliner khas daerah perlu dibarengi
dengan preservasi rempah-rempahnya yang khas agar dapat tersedia dimana
saja dan kapan saja.

Keunggulan Inovasi
• Metode preservasi andaliman telah teroptimasi dan memenuhi standar

industri pangan
• Bubuk andaliman dapat disimpan lama namun tetap memiliki cita rasa khas

andaliman segar
• Meningkatkan ketersediaan rempah andaliman di sepanjang tahun dengan

harga yang lebih stabil.

Potensi Aplikasi
Inovasi dapat dimanfaatkan oleh industri produsen bumbu/bahan pangan fungsional, institusi
penelitian dan pengembangan produk terutama dalam teknologi preservasi pangan fungsional,
industri rumah makan/catering, dan industri farmasi.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. C. Hanny Wijaya, M.Agr., Dr. Ir. Endang Prangdimurti, M.Si., F. Irena

R. Napitupulu, STP, Vanessa Karnday, MSi, Clarissa Akyla, STP
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Urinal Cerdas
Smart Urinoir Urinoir Pendeteksi Status Hidrasi

Inovasi ini adalah urinoir pendeteksi status hidrasi melalui pembacaan
warna urin yang tertampung dalam urinoir dengan sensor warna yang
diprogram menggunakan microcontroller arduino uno.  Status hidrasi akan
muncul pada layar display yang terdapat pada urinoir tersebut hanya dalam
waktu 3-5 detik setelah buang air kecil. Inovasi ini mengatasi permasalahan
pengukuran status hidrasi dengan metode osmolalitas serum yang selain
memerlukan tenaga kesehatan untuk mengambil sampel darah, juga
membutuhkan peralatan yang mahal, invasif, dan proses analisisnya
memerlukan waktu yang lama.

This innovation is a urinal detection of hydration status  by reading the
color of urine contained in the urinal with a color sensor, and programmed
by using the Arduino Uno microcontroller. Hydration status will appear on
the display screen on the urinal within 3-5 seconds after urinating. This
innovation overcomes the problem of measuring hydration status with the
serum osmolality method; which in addition requires health workers to
take blood samples, also requires expensive apparatus, invasive, and the
analysis process takes a long time.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

9190

Perspektif
Secang merupakan tanaman obat Indonesia yang tersedia dalam jumlah 
berlimpah. Pemanfaatan secang dengan teknik yang tepat yaitu teknik 
nanopartikel yang meningkatkan kemampuannya sebagai obat jerawat.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku alami dan mudah didapat
l Warna krim disukai
l Merupakan teknologi sederhana, sehingga dapat diadopsi oleh industri kecil, 

menengah , dan besar.
l Memberikan hasil efektivitas yang baik.

Potensi Aplikasi
Industri kosmetik, farmasi

Inovator
Nama  :  Irmanida Batubara; Rudi Heryanto.; Latifah K. Darusman; Siti 

Sadiah.
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Pembuatan Nanopartikel Lipid Padat (Sln) Brazilin dari
ekstrak kayu secang dan Formulasi salep/krim
antijerawat berbasis Sln Brazilin.

Bebas Jerawat
Berkat Secang

Acne Free,
Thanks to

Sappan!
Jerawat merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh
masyarakat, terutama di Indonesia yang merupakan negara tropis. Seiring
dengan tren kembali ke alam dan kembali ke kearifan lokal, telah ditemukan
bahwa secang (Caesalpinia sappan), memiliki aktivitas sebagai anti jerawat
dan antioksidan.

Dengan teknik nanopartikel, formula yang dihasilkan telah meningkatkan
kemampuan ekstrak atau komponen bioaktif untuk berdifusi sehingga
meningkatkan kemampuan secang sebagai anti jerawat. Selain itu, produk
yang dibuat menggunakan secang-sln menghasilkan warna putih yang lebih
diminati sebagai produk.

Local Indonesians, living in a tropical climate, have been using Sappan wood
to treat their skins from acne. Based on this local wisdom further research
found the bio-active components for antiacne as well as antioxidant.

By using nanopartikel technology, the formula has its antiacne capability
increased. The Sappan extract is white, which is preferred as beauty
products.

Sumber : 104 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Secang merupakan tanaman obat Indonesia yang tersedia dalam jumlah
berlimpah. Pemanfaatan secang dengan teknik yang tepat yaitu teknik 
nanopartikel yang meningkatkan kemampuannya sebagai obat jerawat.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku alami dan mudah didapat
l Warna krim disukai
l Merupakan teknologi sederhana, sehingga dapat diadopsi oleh industri kecil,

menengah , dan besar.
l Memberikan hasil efektivitas yang baik.

Potensi Aplikasi
Industri kosmetik, farmasi

Inovator
Nama :  Irmanida Batubara; Rudi Heryanto.; Latifah K. Darusman; Siti

Sadiah.
Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

Pembuatan Nanopartikel Lipid Padat (Sln) Brazilin dari 
ekstrak kayu secang dan Formulasi salep/krim 
antijerawat berbasis Sln Brazilin.

Bebas Jerawat 
Berkat Secang

Acne Free, 
Thanks to 

Sappan! 
Jerawat merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh 
masyarakat, terutama di Indonesia yang merupakan negara tropis. Seiring 
dengan tren kembali ke alam dan kembali ke kearifan lokal, telah ditemukan 
bahwa secang (Caesalpinia sappan), memiliki aktivitas sebagai anti jerawat 
dan antioksidan. 

Dengan teknik nanopartikel, formula yang dihasilkan telah meningkatkan 
kemampuan ekstrak atau komponen bioaktif untuk berdifusi sehingga 
meningkatkan kemampuan secang sebagai anti jerawat. Selain itu, produk 
yang dibuat menggunakan secang-sln menghasilkan warna putih yang lebih 
diminati sebagai produk.

Local Indonesians, living in a tropical climate, have been using Sappan wood 
to treat their skins from acne. Based on this local wisdom further research 
found the bio-active components for antiacne as well as antioxidant.

By using nanopartikel technology, the formula has its antiacne capability 
increased. The Sappan extract is white, which is preferred as beauty 
products.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
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Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Inovasi telah memindahkan layanan pemeriksaan kesehatan dari laboratorium
ke rumah kita. Layanan ini dapat dipercepat selesai di hari yang sama dan kini
selesai dalam hitungan detik.

Keunggulan Inovasi
• Pengukuran status hidrasi bersifat non-invasif.
• Menggunakan metode reflektansi warna menggunakan sensor warna

TCS3200 sehingga pengukuran lebih akurat dan objektif.
• Penempatan pendeteksi status hidrasi di urinoir sehingga lebih praktis dan

efisien.
• Hanya memerlukan waktu 3-5 detik untuk mengetahui status hidrasi melalui

layar display
• Inovasi telah mendapat pengakuan dan penghargaan dari berbagai negara

di dunia.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan di toilet /urinoir rumah sakit, laboratorium kesehatan, rumah, kantor,
bahkan di toilet/urinoir umum sebagai bentuk layanan kesehatan masyarakat

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS., Heriyanto Syafutra, S.Si, M.Si,

Harki Taufiqurrohman S.Gz
Status Paten : ***Telah Dikomersialkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Sapi Super
Lawan Flu
Burung
Super Cows
Fight Avian Flu

Produksi IgG Anti Avian Influenza H5N1 Asal
Kolostrum Sapi untuk Pengebalan Pasif dalam Rangka
Pengendalian Infeksi Virus Flu Burung

Highly pathogenic Avian Influenza (HPAI) H5N1, atau flu burung selain
ganas pada unggas tetapi juga sangat mematikan bagi manusia. Inovasi
ini mengembangkan vaksin flu burung dari Immunoglobulin G (IgG) alami
kolostrum sapi, dengan melakukan hiperimunisasi melalui vaksinasi AI
H5N1 pada induk sapi bunting. Sapi akan memproduksi antibodi spesifik
terhadap virus flu burung di dalam darahnya yang ditransfer secara efektif
ke dalam kolostrum. Imunoglobulin G (IgG) dapat diperoleh dari kolostrum
sapi tanpa harus menyakiti hewan tersebut.

Highly pathogenic Avian Influenza (HPAI) H5N1, or bird flu, is not only
virulent in poultry but also very deadly to humans.This innovation developed
the avian influenza vaccine from natural immunoglobulin G (IgG) of cow
colostrum, by hyperimmunizing pregnant cows through vaccination of AI
H5N1. Cows will produce specific antibodies to the avian influenza virus in
their blood which are effectively transferred into colostrum. Immunoglobulin
G (IgG) can be obtained from cow colostrum without having to hurt the
animal.
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Perspektif
Solusi cerdas memanfaatkan limbah cangkang udang, menjadi obat dan 
pencegah penyakit sendi yang mahal harganya. Lompatan nilai tambah dua 
kali, masalah limbah hilang, manfaat dan keuntungan datang.

Keunggulan Inovasi
l Pemanfaatan limbah udang untuk memperoleh nilai tambah
l Suplemen glukosamin hihroklorida yang dihasilkan tidak toksik
l Glukosamin berpotensi mencegah dan mengobati penyakit tulang dan 

sendi
l Harga lebih murah dibandingkan dengan suplemen glukosamin impor

Potensi Aplikasi
Inovasi ini khususnya berpotensi menyediakan bahan baku untuk industri 
farmasi dan suplemen makanan.

Inovator
Nama  :  Bambang Riyanto; Wini Trilaksani; Henry Eka D
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Glukosamin Hidroklorida dari Cangkang
Udang sebagai Suplemen Osteoartritis

Cangkang
Udang untuk

Kesehatan Sendi
Shrimp Shells

for Healthy
Joints

Osteoartritis adalah penyakit sendi yang akibat proses penuaan 
(degeneratif). Sendi meradang dan terasa nyeri dibagian sendi antara dua
tulang akibat berkurangnya jaringan tulang rawan (cartilage) yang berfungsi
sebagai pelumas dan peredam.

Cangkang udang mengandung glukosamin yang dapat diolah menjadi
suplemen makanan untuk mengurangi resiko osteoartritis. Glukosamin
hidroklorida bisa diproduksi dari kitin cangkang udang dengan metode
hidrolisis kimiawi. Karena diolah dari limbah udang, harganya pasti lebih
murah jika dibandingkan dengan glukosamin yang saat ini masih diimpor.

Cartilage reduces friction at the bone joints, and also acts as “shock
absorbers”. Loss of cartilage will cause osteoarthristis, a painful 
degenerative bone joints disease. Glucosamine is a food supplement that
can help prevent or even treat osteoarthristis.

It is found abundantly in shrimp shells, which usualy is just thrown away as
waste. A chemical hydrolysis process of shrimp shells can produce cheaper
glucosamine locally, compared to those imported.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Solusi cerdas memanfaatkan limbah cangkang udang, menjadi obat dan
pencegah penyakit sendi yang mahal harganya. Lompatan nilai tambah dua
kali, masalah limbah hilang, manfaat dan keuntungan datang.

Keunggulan Inovasi
l Pemanfaatan limbah udang untuk memperoleh nilai tambah
l Suplemen glukosamin hihroklorida yang dihasilkan tidak toksik
l Glukosamin berpotensi mencegah dan mengobati penyakit tulang dan

sendi
l Harga lebih murah dibandingkan dengan suplemen glukosamin impor

Potensi Aplikasi
Inovasi ini khususnya berpotensi menyediakan bahan baku untuk industri
farmasi dan suplemen makanan.

Inovator
Nama :  Bambang Riyanto; Wini Trilaksani; Henry Eka D
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Glukosamin Hidroklorida dari Cangkang 
Udang sebagai Suplemen Osteoartritis

Cangkang 
Udang untuk 

Kesehatan Sendi
Shrimp Shells 

for Healthy 
Joints 

Osteoartritis adalah penyakit sendi yang akibat proses penuaan 
(degeneratif). Sendi meradang dan terasa nyeri dibagian sendi antara dua 
tulang akibat berkurangnya jaringan tulang rawan (cartilage) yang berfungsi 
sebagai pelumas dan peredam.

Cangkang udang mengandung glukosamin yang dapat diolah menjadi 
suplemen makanan untuk mengurangi resiko osteoartritis. Glukosamin 
hidroklorida bisa diproduksi dari kitin cangkang udang dengan metode 
hidrolisis kimiawi. Karena diolah dari limbah udang, harganya pasti lebih 
murah jika dibandingkan dengan glukosamin yang saat ini masih diimpor.

Cartilage reduces friction at the bone joints, and also acts as “shock 
absorbers”. Loss of cartilage will cause osteoarthristis, a painful 
degenerative bone joints disease. Glucosamine is a food supplement that 
can help prevent or even treat osteoarthristis. 

It is found abundantly in shrimp shells, which usualy is just thrown away as 
waste. A chemical hydrolysis process of shrimp shells can produce cheaper 
glucosamine locally, compared to those imported.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Berbagai hewan dimanfaatkan manusia bukan hanya sebagai pangan, tapi
juga untuk membantu melawan penyakit. Tantangan selanjutnya adalah
memperlakukan hewan tersebut tanpa mereka harus disakiti.

Keunggulan Inovasi
• G (IgG) dapat diperoleh dari kolostrum sapi tanpa harus menyakiti atau

menyebabkan stress pada sapi.
• Imunoglobulin G (IgG) dari kolostrum sapi menghasilkan antibodi dengan

kadar yang tinggi.
• Membuka peluang pengembangan kolostrum yang mengandung antibodi

spesifik; untuk penanggulangan berbagai penyakit pada manusia dan hewan
lainnya.

Potensi Aplikasi
Selain pengembangannya untuk menanggulangi penyakit flu burung H5N1, inovasi ini dapat
diaplikasikan penanggulangan berbagai penyakit pada manusia lainnya; dengan memanfaatkan
kolostrum sapi sebagai pabrik biologis antibodi Immunoglobulin G (IgG).

Inovator
Nama : Dr. Drh. Anita Esfandiari, MSi
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
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lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Pabrik Obat
Tak Terlihat
Invisible
Medicine
Factory

Komersialisasi Obat Herbal Terstandar (OHT) Asal
Kapang Endofit Daun Sirsak sebagai Terapi Adjuvant
Kanker Payudara untuk Mendukung Ketersediaan Terapi
Berbasis Bahan Lokal Indonesia

Senyawa aktif phtalic acid dalam bentuk ester teruji efektif berperan
sebagai adjuvant pada terapi kanker payudara. Saat ini phtalic
acid diekstraksi dari daun sirsak (Annona muricata L). Inovasi ini
mengekstraksi senyawa phtalic acid dari kapang endofit daun sirsak yang
diisolasi, tanpa membutuhkan daun sirsak; sehingga berpotensi melakukan
produksi secara massal menjadi Obat Herbal Terstandar (OHT) tanpa
mengganggu kelestarian tanaman sirsak.

The active compounds of phtalic acid in the form of esters have been
proven effective as adjuvants in breast cancer therapy. At present phtalic
acid is extracted from soursop (Annona muricata L) leaves. This innovation
extracts phtalic acid compounds from isolated endophytic molds of soursop
leaves; so that it allows its mass production as Standardized Herbal
Medicine (OHT) without endangering the sustainability of soursop plants
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Perspektif
Kehalalan tetap diinginkan sekalipun tidak dipermasalahkan jika digunakan untuk 
alasan pengobatan. Inovasi tetap bernilai tinggi, jika selain faktor kehalalan dapat 
dibuktikan berbagai prospek keunggulan dan manfaat lainnya, misalnya
keekonomian, kinerja produk, maupun tingkat kandungan lokalnya

Keunggulan Inovasi
l Telah teruji bahwa produk kolagen ini dapat digunakan sebagai matrik 

ekstraseluler secara in vitro, dan lebih baik dibandingkan dengan kolagen 
komersial dari kulit sapi.

l Dijamin halal, mensubstitusi kolagen impor yang belum tentu halal
l Biaya produksi lebih murah karena menggunakan bahan baku dari limbah 

tendon domba dan kulit ikan gurami

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan secara luas untuk menggantikan kolagen impor yang 
digunakan secara luas untuk bahan bedah medis maupun bedah kosmetik, untuk 
produk makanan, dan bahan farmasi.

Inovator
Nama  : Ita Djuwita; Kusdiantoro Mohammad; Wahono Esthi 

Prasetyaningtyas
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Kolagen sebagai Biomaterial Matriks
Ekstraseluler untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan
Perkembangan Sel secara In Vitro

Halal nan Cantik
Beautifully

Halal

Kolagen memiliki kegunaan medis yang sangat luas yakni untuk berbagai
keperluan kosmetika, farmasi dan medis. Sayangnya, sampai saat ini kolagen
komersial yang diimpor dari luar negeri umumnya diproduksi dari kulit dan
tulang sapi atau babi tidak terjamin kehalalan, di samping harganya yang
mahal.

Kolagen dapat diisolasi dari bahan tendon domba dan kulit ikan gurame
dengan metode ekstraksi asam. Kolagen yang dijamin halal ini telah di uji
sebagai biomaterial matriks ekstraseluler, ternyata mampu meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan sel secara in vitro. Bahkan kinerja kolagen
yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan kolagen kulit sapi komersial.

Collagen has wide applications in cosmetics, pharmaceuticals, and medicines.
However, since collagen is mainly extracted from skins or bones of livestock,
either cattle or swine, its halalness status is questioned, aside it's still
expensive imported materials.

This innovation is about developing alternative source of collagen from
tendons of sheeps, and skin of gouramy fish for assuring it halalness. In vitro
test of the collagen as extracellular matrices biomaterials proved to perform
better than the commercial collagen made from cowhide.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Kehalalan tetap diinginkan sekalipun tidak dipermasalahkan jika digunakan untuk
alasan pengobatan. Inovasi tetap bernilai tinggi, jika selain faktor kehalalan dapat
dibuktikan berbagai prospek keunggulan dan manfaat lainnya, misalnya
keekonomian, kinerja produk, maupun tingkat kandungan lokalnya

Keunggulan Inovasi
l Telah teruji bahwa produk kolagen ini dapat digunakan sebagai matrik

ekstraseluler secara in vitro, dan lebih baik dibandingkan dengan kolagen
komersial dari kulit sapi.

l Dijamin halal, mensubstitusi kolagen impor yang belum tentu halal
l Biaya produksi lebih murah karena menggunakan bahan baku dari limbah

tendon domba dan kulit ikan gurami

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan secara luas untuk menggantikan kolagen impor yang
digunakan secara luas untuk bahan bedah medis maupun bedah kosmetik, untuk
produk makanan, dan bahan farmasi.

Inovator
Nama : Ita Djuwita; Kusdiantoro Mohammad; Wahono Esthi 

Prasetyaningtyas
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Produksi Kolagen sebagai Biomaterial Matriks 
Ekstraseluler untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan 
Perkembangan Sel secara In Vitro

Halal nan Cantik
Beautifully 

Halal 

Kolagen memiliki kegunaan medis yang sangat luas yakni untuk berbagai 
keperluan kosmetika, farmasi dan medis. Sayangnya, sampai saat ini kolagen 
komersial yang diimpor dari luar negeri umumnya diproduksi dari kulit dan 
tulang sapi atau babi tidak terjamin kehalalan, di samping harganya yang 
mahal.

Kolagen dapat diisolasi dari bahan tendon domba dan kulit ikan gurame 
dengan metode ekstraksi asam. Kolagen yang dijamin halal ini telah di uji 
sebagai biomaterial matriks ekstraseluler, ternyata mampu meningkatkan 
pertumbuhan dan perkembangan sel secara in vitro. Bahkan kinerja kolagen 
yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan kolagen kulit sapi komersial.

Collagen has wide applications in cosmetics, pharmaceuticals, and medicines. 
However, since collagen is mainly extracted from skins or bones of livestock, 
either cattle or swine, its halalness status is questioned, aside it's still 
expensive imported materials.

This innovation is about developing alternative source of collagen from 
tendons of sheeps, and skin of gouramy fish for assuring it halalness. In vitro 
test of the collagen as extracellular matrices biomaterials proved to perform 
better than the commercial collagen made from cowhide. 
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.
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telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Penelitian mengenai mikroorganisme endofit yang hidup dan bersimbiosis 
dengan tumbuhan inangnya, bisa membuka era baru bagi obat-obatan herbal
kita, agar dapat diproduksi massal tanpa mengancam kelestarian kekayaan
herbal  Indonesia.

Keunggulan Inovasi
• Dapat menggantikan phtalic acid  yang diekstraksi dari daun sirsak
• Memungkinkan produksi secara massal phtalic acid untuk dijadikan Obat

Herbal Terstandar (OHT)
• Ikut menjaga kelestarian tanaman sirsak, jika kebutuhan akan phtalic acid

sebagai adjuvant dalam terapi kanker payudara meningkat pesat.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi dikembangkan sebagai teknologi untuk menghasilkan Obat Herbal Terstandar
(OHT) yang dapat diproduksi secara massal di dalam negeri secara ekonomis, khususnya obat atau
adjuvant untuk terapi penyakit kanker payudara, yang saat ini masih didominasi oleh produk impor
yang mahal harganya.

Inovator
Nama : Dr.Ir. Akhmad Endang Zainal Hasan, M.Si
Status Paten : S00201911430
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Dari Spirulina
untuk Nona
Lina
From Spirulina
to Miss Lina

Formulasi Lipbalm Berbahan Lemak Spirulina

Inovasi ini mengembangkan pelembab bibir (lip balm) dengan bahan
lemak Spirulina yang tersedia secara lokal, untuk menggantikan minyak
zaitun yang diimpor, harganya mahal dan lead-time pengadaan yang
lama. Lemak Spirulina mengandung lemak dan asam lemak tidak jenuh
seperti linolenat, gamma linolenat, linoleat, eikosapentaenoat acid (EPA),
arakhidonat, oleat, palmitoleat yang ideal dijadikan sebagai bahan sediaan
pelembab bibir. Spirulina juga memiliki senyawa bioaktif yang berperan
sebagai antioksidan, antibakteri dan anti aging; dan sesuai digunakan pada 
iklim tropis, khususnya di daerah dengan kondisi cuaca yang memicu bibir
menjadi pecah-pecah.

This innovation developed lip balms with locally available Spirulina fat, to
replace imported olive oil, that is expensive, and has long ordering lead-
times. Spirulina fats contain fats and unsaturated fatty acids such as
linolenic acid, gamma linolenic acid, linoleic acid, eicosapentaenoic acid
(EPA), arachidonate, oleic, palmitoleic, ideally used as lip moisturizing
preparations. Spirulina also has bioactive compounds that act as
antioxidants, antibacterial and anti aging suitable for use in tropical
climates, especially in areas with weather conditions that trigger chapped
lips.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

9796

Perspektif
Pemanfaatan kekayaan hayati dengan formulasi yang disukai akan meningkatkan 
minat dan keinginan beli konsumen, ditambah lagi produk ini dikemas secara 
modern dan mampu mencegah masalah kesehatan diabetes.

Keunggulan Inovasi
l Minuman fungsional yang mampu mencegah diabetes dengan aktivitas 

antihiperglikemik (menurunkan glukosa darah)
l Produk berbentuk serbuk minuman effervescent yang dapat dikemas dalam 

kemasan sachet sekali minum yang memudahkan penggunaan dan memiliki 
stabilitas yang baik.

l Meningkatkan pengembangan pangan fungsional yang lebih modern dengan 
tanaman lokal.

l Ketersediaan bahan baku melimpah dan mudah dalam dibudidayakan di 
Indonesia

Potensi Aplikasi
Bisa diaplikasikan pada perusahaan herbal modern yang ingin mengemas obat 
tradisional secara modern dengan citarasa yang enak dan segar.

Inovator
Nama  : C. Hanny Wijaya; Susi Indariani; Frendy Ahmad Afandi; Elok 

Waziiroh; Yunita Siti Mardhiyyah; Septariawulan Kusumasari 
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Minuman Bubuk Tradisional Antihiperglikemik
Berbasis Kumis Kucing yang Nikmat

Teh Jawa
Bersoda Anti-

Diabetes
Anti-Diabetes

Java Tea
Carbonated

Teh Jawa Bersoda adalah minuman serbuk effervescent yang dibuat dari
ramuan berbagai rempah (Secang, Jeruk Purut, Jeruk Nipis, Jahe dan
Temulawak) dan herbal berbasis Kumis Kucing (Orthosiphon aristatus).
Minuman tradisional ini diformulasikan untuk mendapatkan aktifitas anti-
hiperglikemik (kelebihan glukosa darah) yang biasa terdapat pada pasien
diabetes.

Minuman memiliki warna dan cita rasa yang disukai baik rasa, aroma
maupun mouthfeelnya yang bersaing dengan produk effervescent herbal
komersial. Produk ini salah satu minuman rekomendasi untuk pasien
diabetes, mengingat angka penderita diabetes sangat tinggi di dunia.

Carbonated Java Tea is an effervescent powdered based beverage. It is a
mixture of various herbs spices (Cup, Lime, Lemon, Ginger and Turmeric) and
herbal-based 'Kumis Kucing” (Orthosiphon aristatus). It is formulated to
obtain the anti-hyperglycemic function, common in patients with diabetes.

The color, taste, flavor and mouthfeel is likeable, compete-able with other
commercial herbal-effervescent.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pemanfaatan kekayaan hayati dengan formulasi yang disukai akan meningkatkan
minat dan keinginan beli konsumen, ditambah lagi produk ini dikemas secara
modern dan mampu mencegah masalah kesehatan diabetes.
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l Produk berbentuk serbuk minuman effervescent yang dapat dikemas dalam

kemasan sachet sekali minum yang memudahkan penggunaan dan memiliki
stabilitas yang baik.

l Meningkatkan pengembangan pangan fungsional yang lebih modern dengan
tanaman lokal.

l Ketersediaan bahan baku melimpah dan mudah dalam dibudidayakan di
Indonesia

Potensi Aplikasi
Bisa diaplikasikan pada perusahaan herbal modern yang ingin mengemas obat
tradisional secara modern dengan citarasa yang enak dan segar.

Inovator
Nama : C. Hanny Wijaya; Susi Indariani; Frendy Ahmad Afandi; Elok

Waziiroh; Yunita Siti Mardhiyyah; Septariawulan Kusumasari
Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN
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Berbasis Kumis Kucing yang Nikmat

Teh Jawa 
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Diabetes
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Java Tea 
Carbonated 

Teh Jawa Bersoda adalah minuman serbuk effervescent yang dibuat dari 
ramuan berbagai rempah (Secang, Jeruk Purut, Jeruk Nipis, Jahe dan 
Temulawak) dan herbal berbasis Kumis Kucing (Orthosiphon aristatus). 
Minuman tradisional ini diformulasikan untuk mendapatkan aktifitas anti-
hiperglikemik (kelebihan glukosa darah) yang biasa terdapat pada pasien 
diabetes.

Minuman memiliki warna dan cita rasa yang disukai baik rasa, aroma 
maupun mouthfeelnya yang bersaing dengan produk effervescent herbal 
komersial. Produk ini salah satu minuman rekomendasi untuk pasien 
diabetes, mengingat angka penderita diabetes sangat tinggi di dunia.

Carbonated Java Tea is an effervescent powdered based beverage. It is a 
mixture of various herbs spices (Cup, Lime, Lemon, Ginger and Turmeric) and 
herbal-based 'Kumis Kucing” (Orthosiphon aristatus). It is formulated to 
obtain the anti-hyperglycemic function, common in patients with diabetes.

The color, taste, flavor and mouthfeel is likeable, compete-able with other 
commercial herbal-effervescent.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Spirulina dikenal sejak lama sebagai “super-food” alias nutrisi yang paling
lengkap, selanjutnya potensinya teridentifikasi sebagai obat-obatan, kosmetika,
dan kini dikembangkan sebagai pelembab bibir. Sepertinya daftar panjang 
manfaat Spirulina belum akan berakhir. 

Keunggulan Inovasi:
• Spirulina merupakan mikroalga yang mudah dikultivasi (di dalam maupun di

luar ruangan), bahkan dapat menggunakan media pupuk, dan dapat dipanen 
secara kontinyu.

• Spirulina termasuk produk mikroalga kategori foodgrade (aman dikonsumsi).
• Spirulina memiliki kandungan asam amino lengkap, sehingga baik dijadikan

bahan sediaan pelembab bibir.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini khusus diaplikasikan sebagai produk pelembab bibir (lip balm), dengan potensi
pengembangan menjadi produk-produk kosmetika lainnya di masa depan.  

Inovator
Nama : Dr. Ir. Iriani Setyaningsih MS
Status Paten : S00201911256
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Semulus Kulit
Tuna
Smooth as
Tuna Skin

Marine Kolagen Aktif sebagai Antioksidan

Inovasi ini mengembangkan kolagen bioaktif, yaitu turunan kolagen dalam
bentuk peptida dari limbah kulit ikan tuna (Thunnus albacares) yang
dihidrolisis dengan enzim alkalase. Kolagen aktif dimanfaatkan dalam
bidang kecantikan untuk menunda proses penuaan (anti-aging) akibat
kerusakan sel oleh radikal bebas. Kolagen aktif dari bahan baku kulit ikan
ini memiliki struktur molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap
oleh tubuh, lagipula dapat dipastikan dibuat dari bahan yang halal.

This innovation develops bioactive collagen, a collagen derivative in
the form of peptides from tuna skin waste (Thunnus albacares) which is
hydrolyzed with the enzyme alkalase. Active collagen is used in cosmetics
as anti-aging agent, by preventing skin cells damage due to free radicals.
Active collagen from fish skin has a smaller molecular structure, so that it
is more easily absorbed by the body, and after all it can be ascertained as
halal.
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Perspektif
Inovasi prospektif di era global ini perlu mengedepankan kearifan-kearifan lokal 
dari berbagai belahan dunia untuk maksud dan tujuan serupa agar menjadi global. 
Inovasi mempertemukan Koumiss dari Russia dengan herbal Rosella dari 
Indonesia, untuk secara bersama memerangi TB yang menjadi masalah kesehatan 
di mana-mana.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah susu kambing sebagai pangan kesehatan dengan 

adanya penambahan Rosella (Hibiscus sabdariffa L)
l Produk pangan terapis pendamping dalam pengobatan TB, untuk menjaga 

keseimbangan mikroflora usus pada pasien TB yang mengkonsumsi antibiotik 
dosis tinggi

l Meningkatkan citarasa susu kambing, agar lebih menarik untuk dikonsumsi.

Potensi Aplikasi
Berpotensi untuk diproduksi di industri pangan kesehatan, maupun farmasi 
sebagai suplemen terapi Tuberkulosis.

Inovator
Nama  :  Ria Putri Rahmadani; Roseno; Dewi Elfrida; Een Nuraeni; Irma 

Isnafia Arief
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Aplikasi Yoghurt dan Koumiss Susu Kambing Probiotik
dengan Penambahan Ekstrak Kelopak Bunga Rosella
(Hibiscus Sabdariffa) sebagai Pangan Terapis bagi Penderita
Tuberkulosis Paru

Terapis
Berkoumiss

untuk
Tuberkulosis

Koumiss
Formula for

Tuberculosis

Koumiss, susu kuda yang difermentasi dari Rusia dikenal sebagai minuman
terapis penyakit Tuberkulosis(TB), karena dapat menghambat pertumbuhan
bakteri pathogen Mycobacterium tuberculosis. Rosella (Hibiscus sabdariffa L),
juga menunjukkan manfaat untuk pengobatan beberapa penyakit termasuk TB.
Kombinasi keduanya mengefektifkan pengobatan TB karena dapat merangsang
imunitas, sekalipun tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan TB
secara medis.

Koumiss pada inovasi ini terbuat dari susu kambing menggantikan susu kuda,
dan ternyata memberikan khasiat yang tidak berbeda. Formula Koumiss dan
Rosella ini juga memiliki aktifitas antioksidan, sehingga dapat ditawarkan secara
luas sebagai pangan kesehatan yang aman, serta praktis dalam 
pengkonsumsian.

Koumiss from fermented mare's milk, known in Russia as a treatment against
tuberculosis(TB). Koumiss has benefit as health food because it inhibits the
growth of pathogenic bacteria including Mycobacterium Tuberculosis.

Koumiss youghurt combined with extracts of Rosella (Hibiscus sabdariffa L) can
be given to TB patients as food supplement to improve the body immune system,
that in turn will support TB therapy. Due to limited supply of mare's milk, it is
replaced with goat milk without any loss of efficacy. Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Inovasi prospektif di era global ini perlu mengedepankan kearifan-kearifan lokal
dari berbagai belahan dunia untuk maksud dan tujuan serupa agar menjadi global.
Inovasi mempertemukan Koumiss dari Russia dengan herbal Rosella dari
Indonesia, untuk secara bersama memerangi TB yang menjadi masalah kesehatan
di mana-mana.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah susu kambing sebagai pangan kesehatan dengan

adanya penambahan Rosella (Hibiscus sabdariffa L)
l Produk pangan terapis pendamping dalam pengobatan TB, untuk menjaga

keseimbangan mikroflora usus pada pasien TB yang mengkonsumsi antibiotik
dosis tinggi

l Meningkatkan citarasa susu kambing, agar lebih menarik untuk dikonsumsi.

Potensi Aplikasi
Berpotensi untuk diproduksi di industri pangan kesehatan, maupun farmasi
sebagai suplemen terapi Tuberkulosis.

Inovator
Nama :  Ria Putri Rahmadani; Roseno; Dewi Elfrida; Een Nuraeni; Irma

Isnafia Arief
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Aplikasi Yoghurt dan Koumiss Susu Kambing Probiotik 
dengan Penambahan Ekstrak Kelopak Bunga Rosella 
(Hibiscus Sabdariffa) sebagai Pangan Terapis bagi Penderita 
Tuberkulosis Paru

Terapis 
Berkoumiss 

untuk 
Tuberkulosis

Koumiss 
Formula for 

Tuberculosis 

Koumiss, susu kuda yang difermentasi dari Rusia dikenal sebagai minuman 
terapis penyakit Tuberkulosis(TB), karena dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri pathogen Mycobacterium tuberculosis. Rosella (Hibiscus sabdariffa L), 
juga menunjukkan manfaat untuk pengobatan beberapa penyakit termasuk TB. 
Kombinasi keduanya mengefektifkan pengobatan TB karena dapat merangsang 
imunitas, sekalipun tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan TB 
secara medis.

Koumiss pada inovasi ini terbuat dari susu kambing menggantikan susu kuda, 
dan ternyata memberikan khasiat yang tidak berbeda. Formula Koumiss dan 
Rosella ini juga memiliki aktifitas antioksidan, sehingga dapat ditawarkan secara 
luas sebagai pangan kesehatan yang aman, serta praktis dalam 
pengkonsumsian.

Koumiss from fermented mare's milk, known in Russia as a treatment against 
tuberculosis(TB). Koumiss has benefit as health food because it inhibits the 
growth of pathogenic bacteria including Mycobacterium Tuberculosis.

Koumiss youghurt combined with extracts of Rosella (Hibiscus sabdariffa L) can 
be given to TB patients as food supplement to improve the body immune system, 
that in turn will support TB therapy. Due to limited supply of mare's milk, it is 
replaced with goat milk without any loss of efficacy.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Dengan inovasi kita berpeluang untuk mensubstitusi berbagai bahan industri
bernilai tinggi yang diimpor, bahkan dengan spesifikasi yang lebih unggul, dan
bahkan dapat dipastikan kehalalan sumber bahan bakunya.

Keunggulan Inovasi
• Memanfaatkan limbah industri pengolahan ikan tuna yang tersedia melimpah

dan murah.
• Proses pengolahan lebih cepat dan sederhana.
• Menghasilkan kolagen bioaktif dengan spesifikasi yang lebih unggul.
• Lebih terjamin kehalalannya dibanding dengan kolagen impor yang umumnya

dibuat dari bahan baku babi atau sapi.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini sangat memungkinkan dikembangkan pada skala industri untuk menyerap limbah kulit
ikan tuna, yang saat ini belum dilakukan. Saat ini pemenuhan produk kolagen dan kolagen aktif
sebagian besar masih berasal dari sumber impor, sehingga aplikasi inovasi ini dapat mengurangi
ketergantungan industri kita dari bahan impor, bahkan menjadi produkk ekspor.

Inovator
Nama : Dr. Mala Nurilmala, S.Pi, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Kehebatan Jahe 
Merah “Nano” 
The Great 
“Nano” Red 
Ginger

Nanostructured Lipid Carrier Ekstrak Jahe Merah 
sebagai Anti-Toksoplasma

Inovasi penelitian ini adalah komposisi formulasi Nanostructured Lipid 
Carrier (NLc) dengan ekstrak jahe merah (Zingiber officinale Rosce var. 
Rubrum) dengan konsentrasi lebih dari 1% dan effisiensi penjerapan 98,68% 
menggunakan metode High Pressure Homogenizer. Bentuk NLc diharapkan 
dapat meningkatkan penetrasi ke dalam sel-sel jaringan dan mencapai sel 
target yaitu sel takhizoit sehingga efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan 
hanya menggunakan ekstrak. Sediaan yang dihasilkan memiliki stabilitas 
yang baik, dan potensinya telah teruji efektif sebagai anti-toksoplasma 
secara pra-klinis.

This innovation is about the formulation of Nanostructured Lipid Carrier 
(NLc) with red ginger extract, with a concentration of more than 1% and 
at 98.68% absorption efficiency, by using High Pressure Homogenizer at 
450 bars. NLc is expected to increase penetration into tissue cells and reach 
the target cells, i.e. takhizoit cells, so that their effectiveness is higher 
than using extracts only. The resulting formulae has good stability, and its 
potential has been pre-clinically tested as an effective anti-toxoplasma. 
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Perspektif
Klaim obat herbal mujarab bagi asam urat memang sangat banyak. Namun dari 
sekian banyak formula yang disarankan, ada beberapa yang teruji secara ilmiah, 
sehingga berpotensi menggantikan obat-obatan kimia sintetik yang umumnya 
mempunyai efek samping dalam pemakaian jangka panjang.

Keunggulan Inovasi
l Seledri tersedia melimpah, menjamin kontinuitas pasokan
l Terbukti berkhasiat melebihi obat anti gout standar Allopurinol
l Teruji aman dikonsumsi, uji toksisitas akut sampai dosis 32 g/Kg berat badan 

tidak menyebabkan kematian hewan coba

Potensi Aplikasi
Inovasi dapat diaplikasikan di industri farmasi, dan secara khusus menunjang 
prakarsa “Saintifikasi Jamu” pemerintah.

Inovator
Nama  : Dyah Iswantini Pradono; Min Rahminiwati; Latifah K Darusman; 

Dian Izzah; Trivadila; Aulia Andi; Waras Nurcholis
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Anti Gout Berbasis Seledri yang Teruji Secara
Preklinik dan Aman Dikonsumsi

Sendi Sehat
Berkat Seledri
Healthy Joint

Thanks to Celery
Gout adalah kondisi arthritis (inflamasi pada sendi) yang dicirikan oleh
tingginya kadar asam urat dalam darah untuk waktu yang lama.

Formula anti gout berbasis seledri memiliki khasiat sebagai penurun kadar
asam urat dengan cara menghambat aktifitas enzim xantin oksidase secara
in vivo. Formula sederhana dan murah ini terbukti menghasilkan khasiat
melebihi Allopurinol, obat standar yang umum diresepkan untuk gout, dan
sering menyebabkan ketergantungan.

Formula telah teruji aman, dari uji toksisitas akutnya sampai dosis 32 g/Kg
badan, formula tidak menyebabkan kematian hewan coba.

Gout is a condition of arthritis (inflammation of the joints) characterized by
high levels of uric acid in the blood. Anti gout formula based on celery is
proven effective in lowering uric acid level by inhibiting xanthine oxidase
activities.

This simple celery formula can be made through a simple and in expensive
process,  proven as safe, and yet reduce uric acid more effectively than
Allopurinol, known as the standard drug of choice for gout.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Klaim obat herbal mujarab bagi asam urat memang sangat banyak. Namun dari
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Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN
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Gout adalah kondisi arthritis (inflamasi pada sendi) yang dicirikan oleh 
tingginya kadar asam urat dalam darah untuk waktu yang lama.

Formula anti gout berbasis seledri memiliki khasiat sebagai penurun kadar 
asam urat dengan cara menghambat aktifitas enzim xantin oksidase secara 
in vivo. Formula sederhana dan murah ini terbukti menghasilkan khasiat 
melebihi Allopurinol, obat standar yang umum diresepkan untuk gout, dan 
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Formula telah teruji aman, dari uji toksisitas akutnya sampai dosis 32 g/Kg 
badan, formula tidak menyebabkan kematian hewan coba.

Gout is a condition of arthritis (inflammation of the joints) characterized by 
high levels of uric acid in the blood. Anti gout formula based on celery is 
proven effective in lowering uric acid level by inhibiting xanthine oxidase 
activities.

This simple celery formula can be made through a simple and in expensive 
process, proven as safe, and yet reduce uric acid more effectively than 
Allopurinol, known as the standard drug of choice for gout.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
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best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Teknologi nano dapat membantu aplikasi produk obat herbal yang kita pilih
karena diyakini aman; untuk meningkatkan kemanjuran obat, sehingga
diperoleh sediaan obat yang aman dan manjur.  

Keunggulan Inovasi
• Bentuk NLc meningkatkan effisiensi penyerapan mencapai

98,68%,  sehingga penetrasi ke sel target takhizoit lebih efektif.  
• Telah teruji efektif sebagai anti-toksoplasma secara preklinis.
• Teknologi nanopartikel dalam bentuk NLc, dapat diaplikasikan dalam

formulasi obat herbal lainnya; untuk meningkatkan efektivitas obat,
menurunkan dosis, dan  pada akhirnya mengurangi biaya bahan aktif.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi untuk mendukung upaya meningkatkan kesehatan khususnya penyakit parasit
yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii.  Pengembangan teknologi nanopartikel dalam formulasi ob
at herbal ini dapat diaplikasikan bagi pengembangan obat herbal lainnya dalam rangka meningkatkan
kemanjuran obat, dan menurunkan ongkos produksi karena dapat mengurangi pemakaian senyawa
murnizataktifnya.

Inovator
Nama : Siti Sa’diah, S.Si., M.Si
Status Paten : P00201810635
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Cangkang
Selamatkan
Tulang
Eggshell Saves
our Bones

Nano Hidroksiapatit sebagai Material Implan Tulang
dan Gigi dari Cangkang Telur Bebek

Inovasi ini menawarkan hidroksiapatit nano dari limbah cangkang
telur bebek. Jika dibandingkan dengan teknik produksi lain seperti 
teknik presipitasi, sol gel, atau hydrothermal, teknik produksi dengan
iradiasi gelombang mikro yang dipakai menghasilkan serbuk hidroksiapatit
nano dengan lebih cepat, lebih murah, kemurnian / homogenitas yang lebih
tinggi; serta karakter fisik dan kimia yang paling menyerupai karakteristik
fisik dan kimia tulang dan gigi manusia. 

This innovation offers nano hydroxyapatite from duck eggshell waste.
When compared with other production techniques such as precipitation,
sol gel, or hydrothermal techniques, the production with microwave
irradiation technique produces nano hydroxyapatite faster and cheaper,
with higher purity and homogeneity. Moreover, the physical and chemical
characteristics of the product resulted are most closely resemble the
physical and chemical characteristics of human bones and teeth.
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Perspektif
Temulawak merupakan herbal asli Indonesia yang tersedia secara melimpah. 
Inovasi ini dapat meningkatkan secara drastis efektifitas kurkuminoid temulawak, 
mendongkrak nilai tambah dan berbagai pemanfaatan temulawak, dan suatu 
ketika menjadikannya sebagai “gingseng”nya Indonesia.

Keunggulan Inovasi
l Inovasi baru, belum ada paten nanokurkuminoid yang menggunakan bahan 

baku temulawak
l Nanokurkuminoid meningkatkan kemampuan loading obat, bioavabilitas, 

serta kestabilan senyawa kurkuminoid
l Meningkatkan prospek sediaan yang berasal dari tanaman temulawak.

Potensi Aplikasi
Nanokurkuminoid khususnya berpotensi diaplikasikan bagi industri 
kesehatan/obat-obatan.

Inovator
Nama  :  Laksmi Ambarsari; Latifah K Darusman; Waras Nurcholis; Min 

Rahminiwati; Eka Intan Kumala Putri; Lina Sulimin; Edy 
Djauhari PK; Rudi Heryanto

Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Produksi Nanokurkuminoid dan Khasiatnya
sebagai Antioksidan, Antiinflamasi dan Anti
bakteri

Cepat
Berkhasiat

Stabil nan Alami
Rapid

Efficacious
Stable and All

Natural

Kurkuminoid adalah salah satu zat aktif yang terkandung dalam temulawak,
yang telah terbukti memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, Sayangnya
hingga saat ini penggunaannya masih terbatas pada senyawa murni,
padahal kurkuminoid memiliki daya serap oleh tubuh yang rendah.

Untuk meningkatkan bioavabilitas kurkuminoid agar memberikan efek
kesehatan yang lebih tinggi sekaligus menurunkan dosis medisnya,
dikembangkanlah Nanokurkuminoid yaitu kurkuminoid dalam bentuk
nanopartikel tersalut lemak padat. Nanokurkuminoid teruji meningkatkan
kemampuan loading obat, bioavailabilitas serta kestabilan kurkuminoid.

There is definitely no shortage of scientific evidence to show that
curcuminoid holds incredible therapeutic value. Unfortunately in its original
compound, curcuminoid has poor solubility and hence bioavailability.

Curcuminoid in lipid coated nanoparticle form, called Nanocurcuminoid is
proven to have improved drug loading, higher bioavailability, and better
stability.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Temulawak merupakan herbal asli Indonesia yang tersedia secara melimpah.
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serta kestabilan senyawa kurkuminoid
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kesehatan/obat-obatan.

Inovator
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Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN
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Efficacious 
Stable and All 

Natural 

Kurkuminoid adalah salah satu zat aktif yang terkandung dalam temulawak, 
yang telah terbukti memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, Sayangnya 
hingga saat ini penggunaannya masih terbatas pada senyawa murni, 
padahal kurkuminoid memiliki daya serap oleh tubuh yang rendah.

Untuk meningkatkan bioavabilitas kurkuminoid agar memberikan efek 
kesehatan yang lebih tinggi sekaligus menurunkan dosis medisnya, 
dikembangkanlah Nanokurkuminoid yaitu kurkuminoid dalam bentuk 
nanopartikel tersalut lemak padat. Nanokurkuminoid teruji meningkatkan 
kemampuan loading obat, bioavailabilitas serta kestabilan kurkuminoid.

There is definitely no shortage of scientific evidence to show that 
curcuminoid holds incredible therapeutic value. Unfortunately in its original 
compound, curcuminoid has poor solubility and hence bioavailability.

Curcuminoid in lipid coated nanoparticle form, called Nanocurcuminoid is 
proven to have improved drug loading, higher bioavailability, and better 
stability.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Dalam berinovasi, kita perlu secara “simultan” mencari berbagai peluang
untuk menciptakan nilai tambah di sisi input, di sisi proses, dan juga di sisi
outputnya. 

Keunggulan Inovasi
• Inovasi ini memperbaiki proses produksi hidroksiapatit nano yang sudah ada.
• Dapat mempersingkat waktu produksi dan menghasilkan hidroksiapatit nano

dengan spesifikasi lebih unggul.
• Memanfaatkan limbah cangkang telur, sebagai bahan baku yang murah, juga

membantu mengurangi pencemaran lingkungan.

Potensi Aplikasi
Aplikasi utama hidroksiapatit nano adalah sebagai material implan tulang dan gigi, namun dapat
dikembangkan juga sebagai aditif atau suplemen untuk berbagai produk konsumen seperti pasta gigi,
obat pencuci mulut, atau multivitamin untuk kesehatan tulang, sendi, dan gigi.  

Inovator
Nama : Dr. Yessie Widya Sari, M.Si
Status Paten : P00201707306
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Proposal Manis 
dari Propolis
Sweet 
Proposal from 
Propolis

Permen Propolis (Trigona spp) untuk Kesehatan Mulut

Permen propolis dalam sediaan permen jelly diformulasikan untuk 
melarutkan zat aktifnya secara perlahan-lahan, guna menghambat 
pertumbuhan bakteri dalam rongga mulut. Sediaan dalam bentuk permen 
berfungsi menetralkan rasa pahit dan bau menyengat propolis, selain 
memudahkan bagi konsumen untuk menggunakan dan menyimpannya. 
Sekalipun dalam uji hedonik dirasakan after-taste yang agak kuat, namun 
secara umum rasa permen propolis cukup disukai.

Propolis candy in jelly candy preparations is designed to release its active 
ingredients slowly, to inhibit the growth of bacteria in the mouth. Candy 
can also help to neutralize the bitter taste and pungent odor of propolis, 
aside to making it easier for consumers to use and store it. Eventhough 
the hedonic test expresses a rather strong after-taste, the overall taste of 
candy is quite acceptable.
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Perspektif
Krim pemutih berbahan kimia sintetik disukai sekaligus ditakuti, namun tetap di 
pakai karena harapan mendapatkan kulit putih bersih yang cantik. Tawaran 
alternatif mendapatkan kulit putih menawan tapi aman bagi kesehatan, niscaya 
akan merebut perhatian.

Keunggulan Inovasi
l Inovasi didukung pengujian secara ilmiah
l Bahan baku kulit Bakau (Rhizopora apiculata) tersedia melimpah di Indonesia
l Alternatif solusi pemutih kulit alami yang aman dan alami, khususnya di 

kawasan tropis yang selalu terpapar sinar matahari.

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetika, khususnya industri kosmetik untuk 
perawatan kulit (skincare/bodycare).

Inovator
Nama  :  Latifah K. Darusman; Irmanida Batubara; Edy Djauhari; Min 

Rahminiwati; Tohru Mitsunaga; Hideo Ohashi
Status Paten  :  TELAH DIDAFTARKAN

Formula Pemutih Kulit Berbasis Ekstrak
Bakau

Cantik Putih
Bersih dari

Pesisir
Littoral Lily-

White Beauty
Krim pemutih kulit merupakan sediaan kosmetik yang diaplikasikan dengan
tujuan mencerahkan warna kulit. Bahan aktif yang biasanya menjadi
komposisi pemutih kulit umumnya adalah senyawa kimia sintetik yang
memerlukan pengawasan ketat dalam penggunaannya.

Ekstrasi metanol pada kulit kayu Tanaman Bakau (Rhizopora apiculata)
menghasilkan senyawa isoflavon yang memiliki aktivitas penghambat kerja
enzim tirosinase, pembentuk pigmen gelap saat kulit terpapar sinar
matahari. Dengan demikian, produk ekstrasi ini dapat dipakai sebagai krim
pemutih yang alami, dan juga memiliki aktifitas antioksidan yang baik untuk
perawatan kulit.

Skin whitening cream has gotten somewhat of a bad reputation. People are
either wary of the severity or harshness of the chemicals used in whitening
creams.

Methanol extraction of mangrove (Rhizopora apiculata) bark, produce
isoflavones, that inhibits the activity of tyrocinase, an enzyme that helps in
suntanning of skin. Therefore, this natural extracts of mangrove can be used
to make a safer skin whitening cream. Mangrove extract also contains
natural antioxidant, good ingredients for skincare. Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Krim pemutih berbahan kimia sintetik disukai sekaligus ditakuti, namun tetap di
pakai karena harapan mendapatkan kulit putih bersih yang cantik. Tawaran
alternatif mendapatkan kulit putih menawan tapi aman bagi kesehatan, niscaya
akan merebut perhatian.

Keunggulan Inovasi
l Inovasi didukung pengujian secara ilmiah
l Bahan baku kulit Bakau (Rhizopora apiculata) tersedia melimpah di Indonesia
l Alternatif solusi pemutih kulit alami yang aman dan alami, khususnya di

kawasan tropis yang selalu terpapar sinar matahari.

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetika, khususnya industri kosmetik untuk
perawatan kulit (skincare/bodycare).

Inovator
Nama :  Latifah K. Darusman; Irmanida Batubara; Edy Djauhari; Min

Rahminiwati; Tohru Mitsunaga; Hideo Ohashi
Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN
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Cantik Putih 
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Pesisir
Littoral Lily-

White Beauty 
Krim pemutih kulit merupakan sediaan kosmetik yang diaplikasikan dengan 
tujuan mencerahkan warna kulit. Bahan aktif yang biasanya menjadi 
komposisi pemutih kulit umumnya adalah senyawa kimia sintetik yang 
memerlukan pengawasan ketat dalam penggunaannya.

Ekstrasi metanol pada kulit kayu Tanaman Bakau (Rhizopora apiculata) 
menghasilkan senyawa isoflavon yang memiliki aktivitas penghambat kerja 
enzim tirosinase, pembentuk pigmen gelap saat kulit terpapar sinar 
matahari. Dengan demikian, produk ekstrasi ini dapat dipakai sebagai krim 
pemutih yang alami, dan juga memiliki aktifitas antioksidan yang baik untuk 
perawatan kulit.

Skin whitening cream has gotten somewhat of a bad reputation. People are 
either wary of the severity or harshness of the chemicals used in whitening 
creams.

Methanol extraction of mangrove (Rhizopora apiculata) bark, produce 
isoflavones, that inhibits the activity of tyrocinase, an enzyme that helps in 
suntanning of skin. Therefore, this natural extracts of mangrove can be used 
to make a safer skin whitening cream. Mangrove extract also contains 
natural antioxidant, good ingredients for skincare.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Permen jelly populer dan digemari semua golongan usia dari anak-anak hingga
dewasa; sehingga cocok digunakan sebagai “carrier” untuk mengobati mulut
semua golongan usia juga.

Keunggulan Inovasi
• Sediaan propolis dalam permen jelly dapat menetralisir rasa propolis yang

pahit dan bau menyengat, sehingga nyaman dikonsumsi.
• Kandungan flavonoid yang berfungsi antibakteri, antiviral, antiinflamasi,

antialergi, antimutagenik, antitrombotik, dan aktivitas vasodilatasi sekaligus.
• Sediaan dalam bentuk permen jelly menjadikannya mudah dalam pemakaian

dan penyimpanannya.

Potensi Aplikasi
Permen propolis diformulasikan sebagai permen untuk menjaga kesehatan mulut. Namun dengan
kandungan flavonoidnya yang tinggi, produk ini dapat dikembangkan menjadi produk obat
berkhasiat antibakteri, antiviral, antiinflamasi, antialergi, antimutagenik, antitrombotik, serta
aktivitas vasodilatasi; dengan cara meningkatkan dosis propolisnya.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Antiemesis
Berbasis
Propolis
Propolis-based
Antiemesis

Antiemesis dari Propolis Lebah Lokal Indonesia

Inovasi ini menggunakan ekstraksi air dan teknik ultrasonikasi untuk
mendapatkan ekstrak propolis, yang digunakan sebagai obat anti muntah
(antiemesis). Propolis yang dihasilkan dengan ekstraksi air memiliki aktivitas
antiemesis lebih tinggi dibandingkan dengan ekstraksi dengan etanol
yang selama ini digunakan dalam ekstraksi propolis. Selain itu ekstraksi
propolis dengan air dan ultrasonikasi menghasilkan rendemen yang lebih
tinggi dan biaya yang lebih rendah, selain juga lebih ramah lingkungan.

This innovation uses water extraction and ultrasonification techniques
to obtain propolis extracts, which is used as an antiemetic drug.
Propolis extracts produced through this water extraction has a higher
antiemetic activity compared to those using ethanol, which has been
commonly used in propolis extractions. Besides, propolis extraction with
water and ultrasonification results in higher yields and lower costs, as well
as more environmentally friendly.
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Perspektif
Indonesia adalah satu dari dua pemasok minyak sereh wangi terbesar di dunia, 
yang jika berhasil untuk mengolahnya sendiri menjadi citronellal, citronellol dan 
geraniol, berpeluang menjadi salah satu “pengharum” dunia yang terkemuka, 
bukan hanya wanginya, tetapi juga manfaat ekonominya.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku minyak sereh wangi tersedia cukup melimpah dari komoditas 

ekspor yang ada
l Berpeluang menjadi produsen kelas dunia, karena menguasai sumber bahan 

bakunya
l Membantu mempertahankan harga komoditas minyak sereh wangi, sebagai 

komoditas ekspor andalan Indonesia.

Potensi Aplikasi
Citronellal, citronellol dan geraniol telah secara luas digunakan di berbagai industri 
kosmetik, pangan dan flavour di seluruh dunia.

Inovator
Nama  : Meika Syahbana Rusli; Ani Suryani; Retno Sri Endah Lestari
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Rekayasa Proses Isolasi Sitronelal, Sitronelol dan Geraniol
dari Minyak Sereh Wangi dan Aplikasinya dalam 
Pembuatan Produk Pangan, Kosmetik dan Obat-obatan

Tiga Anak dari
Citronella

Three Children
of Citronella

Minyak sereh wangi banyak diproduksi di Indonesia dan sebagian besar
diekspor sebagai minyak atsiri kasar. Padahal minyak sereh wangi
mengandung bahan kimia untuk industri parfum, kosmetik dan farmasi
yang bernilai tinggi yaitu citronellal, citronellol dan geraniol.

Inovasi ini adalah untuk mengembangkan proses pengolahan untuk
menghasilkan ketiga bahan tersebut di atas dari minyak sereh wangi kasar,
dengan kombinasi proses distilasi fraksinasi vakum dan distilasi molekuler.
Proses yang dikembangkan telah memenuhi standar SNI 066-3953-1995.
Rendemen produk tertinggi yang bisa didapatkan adalah 32,77%.

Indonesia is one of Citronella Oil main producers in the world yet export it
mainly as crude essential oils only. This oil can be further processed into high
valued perfumery chemicals known as the citronellal, citronellol and
geraniol. Those are used by perfumery, cosmetic and flavouring industries
throughout the world.

The process developed in this innovation can produce those three perfumery
chemicals.through a combination of vacuum fractionation and molecular
distillations technologies. At the laboratory scale, the process maximum
yield is 32,77% and has met SNI 066-3953-1995 standard. Sumber : 105 Inovasi Indonesia



107

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

106

Perspektif
Indonesia adalah satu dari dua pemasok minyak sereh wangi terbesar di dunia,
yang jika berhasil untuk mengolahnya sendiri menjadi citronellal, citronellol dan
geraniol, berpeluang menjadi salah satu “pengharum” dunia yang terkemuka,
bukan hanya wanginya, tetapi juga manfaat ekonominya.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku minyak sereh wangi tersedia cukup melimpah dari komoditas

ekspor yang ada
l Berpeluang menjadi produsen kelas dunia, karena menguasai sumber bahan

bakunya
l Membantu mempertahankan harga komoditas minyak sereh wangi, sebagai

komoditas ekspor andalan Indonesia.

Potensi Aplikasi
Citronellal, citronellol dan geraniol telah secara luas digunakan di berbagai industri
kosmetik, pangan dan flavour di seluruh dunia.

Inovator
Nama : Meika Syahbana Rusli; Ani Suryani; Retno Sri Endah Lestari
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Rekayasa Proses Isolasi Sitronelal, Sitronelol dan Geraniol 
dari Minyak Sereh Wangi dan Aplikasinya dalam 
Pembuatan Produk Pangan, Kosmetik dan Obat-obatan

Tiga Anak dari 
Citronella

Three Children 
of Citronella 

Minyak sereh wangi banyak diproduksi di Indonesia dan sebagian besar 
diekspor sebagai minyak atsiri kasar. Padahal minyak sereh wangi 
mengandung bahan kimia untuk industri parfum, kosmetik dan farmasi 
yang bernilai tinggi yaitu citronellal, citronellol dan geraniol.

Inovasi ini adalah untuk mengembangkan proses pengolahan untuk 
menghasilkan ketiga bahan tersebut di atas dari minyak sereh wangi kasar, 
dengan kombinasi proses distilasi fraksinasi vakum dan distilasi molekuler. 
Proses yang dikembangkan telah memenuhi standar SNI 066-3953-1995. 
Rendemen produk tertinggi yang bisa didapatkan adalah 32,77%.

Indonesia is one of Citronella Oil main producers in the world yet export it 
mainly as crude essential oils only. This oil can be further processed into high 
valued perfumery chemicals known as the citronellal, citronellol and 
geraniol. Those are used by perfumery, cosmetic and flavouring industries 
throughout the world.

The process developed in this innovation can produce those three perfumery 
chemicals.through a combination of vacuum fractionation and molecular 
distillations technologies. At the laboratory scale, the process maximum 
yield is 32,77% and has met SNI 066-3953-1995 standard.

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia 501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

02

Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Teknologi proses secara fisika secara berangsur mengambil alih berbagai
teknologi proses yang saat ini dilakukan berbasis proses kimia; baik karena alasan
efisiensi proses, atau kualitas hasilnya, maupun keramahannya bagi lingkungan.  

Keunggulan Inovasi
• Inovasi proses dengan menggunakan air sebagai pelarut dalam proses

ekstraksi terbukti lebih ekonomis dan lebih ramah lingkungan.
• Ekstrak propolis yang dihasilkan memiliki aktivitas antiemesis yang lebih

tinggi dibandingkan dengan ekstraksi dengan etanol.
• Ekstrak propolis yang dihasilkan juga memiliki rentang keamanan yang lebih

lebar dibandingkan ekstraksi dengan etanol.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi untuk meningkatkan kinerja proses ekstraksi propolis secara umum, namun
juga terbukti dapat meningkatkan kualitas hasil ekstraksi propolis dengan tingkat aktivitas antiemesis
yang lebih tinggi dan rentang keamanan pemakaian yang lebih lebar.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Koalisi
Sagu-Tempe
Melawan Gula
Tempe
Coalition
Against Sugar

Penstabil Glukosa Darah dari Sagu dan Tempe

Inovasi ini mengembangkan produk makanan selingan
(snacks) berbasis bahan pangan lokal, pati sagu (Metroxylon sp.) dan
tempe; sebagai alternatif makanan selingan fungsional untuk menstabilkan
glukosa darah. Kandungan serat yang tinggi pada produk ini juga membantu
menstabilkan glukosa darah, serta mencegah hiperglikemia. Ketiga
produk snacks yang dikembangkan dari bahan makanan ini, yaitu: pudding,
muffin, dan cookies; masing-masing diolah dengan direbus, dikukus, atau
dipanggang; sehingga memberikan variasi pilihan dan cita-rasa, yang
seluruhnya aman dikonsumsi bagi penderita

This innovation develops snack foods based on local food ingredients, sago
starch (Metroxylon sp.) and tempeh; as an alternative functional functional
snack to stabilize blood glucose. The high fiber content of this product
also helps stabilize blood glucose, and prevent hyperglycemia. The three
snack products developed from these foodstuffs are pudding, muffins and
cookies; boiled, steamed, or roasted; thus providing a variety of choices
and tastes, which are entirely safe for people with diabetes.
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Perspektif
Indonesia yang wilayah terbesarnya adalah laut,  memiliki potensi sumber daya 
laut terkaya di dunia dan kebanyakan belum tergali. Prospek membuat obat 
malaria berbasis timun laut mungkin hanyalah kejutan kecil di kalangan peneliti, 
tapi bisa merupakan ujung dari gunung es raksasa potensi kekayaan laut Nusantara.

Keunggulan Inovasi
l Proses pembuatan obat malaria dari ekstrak teripang keling hanya 

memerlukan teknologi sederhana
l Bahan baku teripang keling tersedia melimpah, dan saat ini harganya sangat 

murah
l Ekstrak teripang memiliki kandungan bioaktif dengan berbagai manfaat 

kesehatan tambahan, termasuk aprodiasiaka, obat asma, anti bakteri dan 
antioksidan

Potensi Aplikasi
Aplikasi teripang sebagai obat malaria dapat dilakukan dengan konsumsi langsung, 
atau diolah menjadi sediaan obat, sehingga dapat di manfaatkan oleh industri 
farmasi, industri jamu atau industri makanan kesehatan.

Inovator
Nama  : Kustiariyah Tarman; Rita Marleta Dewi; Abdul Basir; Meydia
Status Paten  :  TIDAK INGIN DIPATENKAN

Antimalaria Alami dari Timun Laut
(Holothuria atra)

Atra, si Anti
Malaria

Atra, Against
Malaria

Malaria adalah salah satu penyakit endemik di kebanyakan negara tropis.
Berbagai upaya menemukan obat malaria yang baru dilakukan dengan
mengeksplorasi senyawa bioaktif dari bahan alam. Sampai saat ini, 25% dari
obat-obat malaria modern berasal dari bahan aktif, yang dikembangkan dari
tanaman.

Uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak teripang atau timun laut
mengandung senyawa alkaloid, steroid, saponin, dan asam amino.
Pengujian secara in-vitro dengan parasit malaria yang telah 
dikembangbiakkan, menunjukkan bahwa teripang keling (Holothuria atra)
dapat digunakan sebagai obat malaria karena kemampuannya 
menghambat pertumbuhan parasit Plasmodium falciparum.

Malaria is an endemic disease in tropical countries, which has taken many
tolls. Countinuous efforts have been done to discover new antimalarial
bioactive compounds from various natural materials.

This innovation is exploring the use of extracts of sea cucumber (Holothuria
atra) as antimalarial drug, because of its activities in inhibiting the growth of
Plasmodium falsifarum parasites. Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Sekalipun suatu makanan telah teruji menyehatkan secara
ilmiah; respons organoleptik yaitu bagaimana panca indera kita bereaksi; suka 
dan mau mengkonsumsinya atau tidak, adalah merupakan ujian yang sebenarnya. 

Keunggulan Inovasi
• Bahan pangan yang digunakan merupakan bahan pangan lokal dan umum.
• Sumber bahan pangan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau.
• Dapat diolah dengan berbagai cara berbeda, untuk memberikan variasi

pilihan dan cita-rasa, yang seluruhnya aman dikonsumsi bagi penderita
diabetes.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi dikembangkan lebioh lanjut sebagai produk tepung instan untuk
membuat pudding, muffin atau cookies yang praktis, serta umur simpan yang lebih panjang.

Inovator
Nama : Prof. Ir. Ahmad Sulaeman, MS
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Sumsum Sapi 
Anti Kerdil
Beef Marrow 
to Prevent 
Stunting

Susu dengan Penambahan Mikrokapsul Sumsum Tulang 
Sapi Lokal untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan 
Perkembangan Janin Selama Kehamilan

Inovasi ini mengolah sumsum tulang Sapi Bali (Bos javanicus) menjadi 
bentuk bubuk mikrokapsul, yang ditambahkan ke susu suplemen bagi ibu 
hamil untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan janin 
selama di dalam kandungan. Hasil penelitian secara in-vivo menunjukkan 
bahwa sumsum tulang sapi berpotensi mendukung pertumbuhan janin 
selama dalam kandungan; terbukti dari pertumbuhan berat badan, 
panjang badan, serta ukuran organ janin yang optimal, pada riset nutrisi 
yang dilakukan menggunakan tikus Sprague Dawley. 

This innovation processes the bone marrow of Bali Cows (Bos javanicus) 
into a form of microcapsule powder, which is added to supplement milk 
for expectant mothers to support the growth and development of the 
fetus. The results of in-vivo studies indicate that cow’s bone marrow has 
the potential to support fetal growth during pregnancy; as evidenced by 
optimal growth in body weight, body length, and size of the fetal organs, in 
nutritional research conducted using Sprague Dawley mice.
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Perspektif
Minyak goreng sebenarnya berasal dari Red Palm Oil (RPO) yang disaring, 
dijernihkan dan dinetralkan dari aroma yang tidak kita inginkan. Ternyata 
kemudian, kita kehilangan manfaat alami yang dikandungnya. Yang kita inginkan 
seringkali tidak sama dengan yang kita butuhkan, dan sebagian mesti dikembalikan 
ke awal aslinya.

Keunggulan Inovasi
l Fortifikasi karoten setara dengan kandungan vitamin A 45 IU (SNI)
l Fortifikasi karoten dari Red Palm Oil (RPO) pada minyak goreng curah ini, aman 

untuk dikonsumsi

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat digunakan secara luas pada industri minyak goreng.

Inovator
Nama  :  Sri Anna Marliyati; Nuri Andarwulan; Drajat Martianto
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Fortifikasi Karoten dari RPO pada Minyak Goreng
Curah untuk Pencegahan dan Pengentasan Masalah
Kurang Vitamin A

RPO Melawan
KVA

RPO Against
VAD

Kurang Vitamin A (KVA) telah tercatat sebagai masalah kesehatan
masyarakat dan merupakan penyebab utama kebutaan, kesakitan dan
kematian anak usia prasekolah di negara berkembang. Salah satu upaya
untuk mencegah masalah KVA adalah dengan fortifikasi vitamin A ke dalam
makanan atau dengan penambahan karoten.

Di Indonesia, salah satu pangan yang potensial untuk difortifikasi Red Palm
Oil (RPO) adalah minyak goreng curah. Hasil pengujian menunjukkan
penambahan RPO pada minyak goreng curah tidak mengakibatkan
peningkatan bilangan peroksida dan bilangan asam. Sehingga dapat
dikatakan aman konsumsi.

Vitamin A Deficiency (VAD) is the leading cause of preventable blindness in
children and increases the risk of disease and death from severe infections in
developing countries. One of the solution to this VAD problem is by vitamin A
or carotene fortification into staple food materials.

In Indonesia, cooking oil can become staple food of choice to be fortified.
Fortification of cooking oil with RPO does not increase its peroxide and acid
numbers, so it is safe for consumption.

Sumber : 105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
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Inovator
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Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Sumsum tulang sapi sejauh ini dianggap sebagai bahan sisa pemotongan daging
sapi yang murah, ternyata dapat ikut membangun generasi masa depan kita
yang lebih baik.

Keunggulan Inovasi
• Susu dengan penambahan mikrokapsul sumsum tulang sapi bali merupakan

inovasi yang belum pernah ada sebelumnya
• Bahan suplemen yang kaya gizi: asam amino, Kalsium, vitamin, asam

amino,asam lemak esensial seperti DHA dan EPA yang murah. 
• Sumsum tulang sapi bebas dari kandungan logam berat dan residu organoklor 

yang berbahaya bagi kesehatan. 
• Teknologi mikroenkapsulasi menjadikan bahan suplemen ini lebih mudah

dikemas dan lebih awet.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini selain ditambahkan pada susu sebagai makanan tambahan bagi ibu hamil, dapat pula
diaplilkasikan pada formula makanan bayi dan anak- anak, atau sebagai suplemen nutrisi untuk
pangan darurat misalnya bagi para korban bencana alam.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Garam Sehat 
dari Rumput 
Laut
Healthy Salt 
from Seaweed

Garam Rumput Laut untuk Sediaan Garam Fungsional 
Bagi Pasien Hipertensi

Garam ini diolah dari rumput laut hijau dan coklat (Sargassum polycystum, 
Padina minor, Turbinaria conoides), dapat menjadi pilihan bagi penderita 
hipertensi maupun normotensi, karena rendah Natrium dan memiliki rasio 
Na:K berkisar antara 12,16 -  61,85% , sehingga sesuai digunakan bagi 
pasien hipertensi dan normotensi. Proses pembuatannya juga sangat 
sederhana, bahan bakunya tersedia melimpah sehingga dapat dilakukan 
oleh industri  berskala UKM.

This salt is processed from green and brown seaweed (Sargassum 
polycystum, Padina minor, Turbinaria conoides). It has Na: K ratio 
ranging from 12.16 to 61.85%, making it suitable for use in patients with 
hypertension and normotension. The manufacturing process is very simple, 
the raw seaweed materials are so abundant, that it can be done by small 
scale or household industries.
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Biomaterial Logam Besi-Biokeramik untuk Implant 
Biomedis Terserap Tubuh

Implan Aman
Biodegradable
Biodegradable
Safety Implant

Implan komposit besi-biokeramik terserap tubuh merupakan hal baru
dalam bidang biomaterial telah mengganti paradigma anti korosi. Implan
komposit membantu proses persembuhan tulang dan hilang terserap tubuh
setelah terjadi proses persembuhan. Pasien hanya sekali menjalani
pembedahan sehingga menurunkan resiko kematian. Implan komposit
besi-biokeramik memilki sifat biokompatibilitas, osteokonduktifitas, dan
biodegradasi sangat baik yang teruji secara in-vitro dan in-vivo pada hewan
coba. Dengan demikian, implan komposit Fe-biokeramik sangat berpotensi
untuk digunakan sebagai biomaterial implan biomedis dalam bidang
ortopedik.

Iron-Bioceramics composite implant absorbed is a novelty in the field of
biomaterials have changed the paradigm of anti-corrosion. Composite
implant helps the healing of bones and lost absorbed by the body after
healing process. Patients underwent surgery only once Thus lowering the
risk of death. Iron-Bioceramics Composite implants have the properties of
biocompatibility, osteoconductivity, and excellent biodegradability tested in
in-vitro and in-vivo in experimental animals.
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Perspektif
Hal baru telah mengganti paradigm anti korosi. Membantu persembuhan tulang dan 
hilang terserap tubuh setelah persembuhan. Pasien hanya sekali menjalani 
pembedahan sehingga menurunkan resiko kematian.

Keunggulan
Implan ini memiliki tingkat biokompatibilitas, osteokonduktifitas, dan biodegradasi 
yang lebih baik jika dibandingkan dengan produk implan komersial. Implan ini telah 
teruji secara in-vitro dan in-vivo pada hewan domba. Implan mampu menyokong 
persembuhan kerusakan tulang hingga sembuh secara sempurna selanjutnya akan 
hilang dari tubuh oleh proses biodegradasi biologis dan terserap oleh tubuh. Pasien 
cukup hanya sekali dalam menjalani pembedahan pemasangan implan dan tidak perlu 
pembedahan ulang untuk mengangkat implan sehingga resiko kesakitan dan kematian 
dari tindakan bedah dan pembiusan menjadi minimal.

Potensi Aplikasi
Implan komposit Fe-biokeramik terserap oleh tubuh sangat berpotensi untuk 
diaplikasikan sebagai implan biomedis ortopedik pada tulang tengkorak dan tulang 
bagian tubuh lainnya dengan tingkat pembebanan yang tidak berat. Teknologi 
sederhana yang digunakan sangat berpotensi untuk diadopsi oleh pihak industri 
kesehatan untuk dapat diproduksi secara masal. Sangat potensial untuk pemenuhan 
atau subsitusi produk implan nasional yang selama ini masih disuplai dari impor luar 
negeri.

Inovator

Nama : Deni Noviana, Sri Estuningsih,Mokhamad Fakhrul Ulum, Hendra 

Hermawan

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Garam memiliki peran penting bagi tubuh manusia sehingga manusia tidak
dapat terlepas dari konsumsi garam, tapi untuk hidup sehat diperlukan asupan
garam dengan komposisi yang seimbang, yang seringkali tidak langsung tersedia
di alam. 

Keunggulan Inovasi
• Produksi garam rumput laut sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh

industri berskala UKM.
• Bahan  baku (limbah) rumput laut tersedia melimpah.
• Berpotensi menjadi produk fungsional/ specialties yang bernilai tinggi

sehingga berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat.

Potensi Aplikasi
Inovasi saat ini memanfaatkan rumput laut yang telah dikeringkan dengan oven yang digunakan
dapat berbentuk simplisia (serbuk rumput laut) ataupun rumput laut kering. Inovasi dapat terus
dikembangkan ke hulu misalnya dengan pengeringan rumput laut secara alami (matahari), bahkan
menjajagi bahan baku perairan lainnya yang saat ini terbuang percuma atau belum dimanfaatkan.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Nurjanah, MS
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Siput Sakti 
Lawan Bakteri 
Magic Snail to 
Fight Bacteria

Antibiotik Alami dari Siput Laut Gonggong 
(Leavistrombus turturella) Asal Bintan Kepulauan Riau

Inovasi ini berhubungan dengan invensi antibiotik alami dari hewan laut 
siput gonggong (Leavistrombus turturella), dimana ditemukan bahwa  siput 
ini kaya akan peptida antimikroba (AMPs) yaitu peptida pendek (peptida 
sederhana) dengan berat molekul rendah (1.4 kDa). Peptida antimikroba 
atau Antimicrobial Peptides (AMPs) merupakan senyawa dengan bobot 
molekul rendah, berupa protein atau peptida pendek yang diproduksi 
oleh sel-sel dan jaringan dalam tubuh makhluk hidup yang dapat berperan 
dalam sistem pertahanan tubuh, mulai dari prokariot, tumbuhan, hewan 
dan manusia. AMPs memiliki aktivitas menghambat atau membunuh 
mikroba, sehingga dapat membantu pada kasus resistensi pada antibiotik.

This innovation refers to the invention of natural antibiotic in Bintan 
gonggong snails (Leavistrombus turturella). It was found that these snails 
are rich in antimicrobial peptides (AMPs) in the form of short peptides (simple 
peptides) with low molecular weight (1.4 kDa). AMPs are compounds with 
low molecular weight, in the form of proteins or short peptides produced 
by cells and tissues in living things that can play a role in the body’s defense 
system, in prokaryotes, plants, animals as well as in humans. AMPs have 
the activity of inhibiting or killing microbes, so that it can help solve the 
problem of resistance to antibiotics.
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Si Manis 'Penjaga Kesehatan Mulut'Si Manis ‘Penjaga
Kesehatan Mulut’

The Sweet  ‘Oral
Health Keeper’

Cajuputs sugar freecandy memiliki aktivitas fisiologis sebagai penjaga
homeostasis mulut. Produk varian baru dari produk cajuputs candy original
dan sudah berhasil dikomersialisasikan. Komposisi permen cajuput mampu
menghambat pertumbuhan Streptococcus mutan penyebab karies gigi dan
menekan viabilitas Candida albicans penyebab infeksi pada luka di rongga
mulut (sariawan) sehingga berpotensi sebagai pangan fungsional pelega
tenggorokan (sucrose candy) dan oral health care (non sucrose candy).

Cajuputs sugar free candy has a physiological activity as a mouth keeper
homeostasis, the new variant products of the original cajuputs candy
andsuccessfully commercialized. Cajuput candy composition able to inhibit
the growth of Streptococcus mutants causes caries and press the the
viability of Candida albicans causes mouth sores infection so that potential
as a functional food oral health care (non-sucrose candy) and lozenges
(sucrose candy).
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Perspektif
Meningkatkan upaya pemanfaatan minyak atsiri khas Indonesia dan 
pengembangan produk pangan sehat. Produk enak dikonsumsi, sehat dan tidak 
merusak homeostasis mikroba mulut

Keunggulan
Teknik pembuatan dari inovasi ini mudah dan murah.Produk tahan lama dan dapat 
didistribusikan dengan jangkauan luas.Pangan fungsional yang memiliki potensi 
sebagai oral health care. Produk berbentuk sucrose candy (regular candy) dan non 
sucrose candy (sugar free candy) sehingga berdaya jual luas, termasuk penderita 
diabetes.Belum ada kompetitor produk sejenis dalam bentuk hard candy dengan 
memanfaatkan aktivitas fisiologis dari minyak kayu putih & peppermint.

Potensi Aplikasi
Industri pangan, farmasi atau “daily care products”. Institusi penelitian dan 
pengembangan produk terutama dalam hal konsep pengembangan produk 
pangan, kesehatan dan “daily care products” (produk perawatan kebersihan tubuh 
dan kecantikan)

Inovator
Nama : C. Hanny Wijaya, Azizati Fiekie, Idham Fitriadi Nurramdhan, Boy 

M. Bachtiar, Frendy Ahmad Afandi, Susi Indariani, Winny Iftari, 
Bernadeta Ratna Ekasari, Edwin Tan, Grace

Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia



415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

114

Si Manis 'Penjaga Kesehatan Mulut'Si Manis ‘Penjaga 
Kesehatan Mulut’

The Sweet  ‘Oral 
Health Keeper’

Cajuputs sugar freecandy memiliki aktivitas fisiologis sebagai penjaga 
homeostasis mulut. Produk varian baru dari produk cajuputs candy original 
dan sudah berhasil dikomersialisasikan. Komposisi permen cajuput mampu 
menghambat pertumbuhan Streptococcus mutan penyebab karies gigi dan 
menekan viabilitas Candida albicans penyebab infeksi pada luka di rongga 
mulut (sariawan) sehingga berpotensi sebagai pangan fungsional pelega 
tenggorokan (sucrose candy) dan oral health care (non sucrose candy).

Cajuputs sugar free candy has a physiological activity as a mouth keeper 
homeostasis, the new variant products of the original cajuputs candy 
andsuccessfully commercialized. Cajuput candy composition able to inhibit 
the growth of Streptococcus mutants causes caries and press the the 
viability of Candida albicans causes mouth sores infection so that potential 
as a functional food oral health care (non-sucrose candy) and lozenges 
(sucrose candy).

115

Perspektif
Meningkatkan upaya pemanfaatan minyak atsiri khas Indonesia dan 
pengembangan produk pangan sehat. Produk enak dikonsumsi, sehat dan tidak
merusak homeostasis mikroba mulut

Keunggulan
Teknik pembuatan dari inovasi ini mudah dan murah.Produk tahan lama dan dapat
didistribusikan dengan jangkauan luas.Pangan fungsional yang memiliki potensi
sebagai oral health care. Produk berbentuk sucrose candy (regular candy) dan non
sucrose candy (sugar free candy) sehingga berdaya jual luas, termasuk penderita
diabetes.Belum ada kompetitor produk sejenis dalam bentuk hard candy dengan
memanfaatkan aktivitas fisiologis dari minyak kayu putih & peppermint.

Potensi Aplikasi
Industri pangan, farmasi atau “daily care products”. Institusi penelitian dan
pengembangan produk terutama dalam hal konsep pengembangan produk
pangan, kesehatan dan “daily care products” (produk perawatan kebersihan tubuh
dan kecantikan)

Inovator
Nama : C. Hanny Wijaya, Azizati Fiekie, Idham Fitriadi Nurramdhan, Boy

M. Bachtiar, Frendy Ahmad Afandi, Susi Indariani, Winny Iftari,
Bernadeta Ratna Ekasari, Edwin Tan, Grace

Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia 501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

02

Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Pemakaian antibiotika secara masif di seluruh dunia telah menimbulkan
masalah serius, yaitu adanya penyakit mikroba yang resisten pada antibiotika. 
Menemukan mekanisme “anti resisten” untuk mikroba yang resisten pada
antibiotika bisa menjadi solusinya.   

Keunggulan Inovasi
• AMPs siput gonggong terbukti memiliki kemampuan menghambat atau

membunuh mikroba secara efektif. 
• AMPs siput gonggong memiliki kemampuan mekanisme patogen eliminasi

bakteri (sifat anti resisten) sehingga dapat menanggulangi masalah resistensi
antibiotik secara alami

• Siput gonggong merupakan makanan laut yang dikenal oleh kebanyakan
masyarakat pesisir, sehingga ketersediaannya cukup terjamin.

Potensi Aplikasi
Inovasi masih dapat dikembangkan secara luas menjadi sediaan-sediaan sebagai pangan fungsional,
baik dikonsumsi sebagai sajian siput gonggong rebus, atau disajikan sebagai produk makanan
suplemen; untuk mengatasi masalah resistensi pada pemakaian antibiotik konvensional. 

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Anti Kanker
dari Pesisir
Anti-Cancer
along the
Coastline

Sediaan Bahan sebagai Bahan Aktif Antikanker
dari Ekstrak Buah Bakau Api-api (Avicennia sp) 
dan Proses Pembuatan

Inovasi ini mengembangkan ekstrak etanol buah bakau api-api (Avicennia
sp.) sebagai bahan aktif anti kanker payudara dan kanker serviks. Hasil
uji pada sel kanker MCF7 (kanker payudara) menunjukkan bahwa
ekstrak bakau api-api pada konsentrasi 20 µg/ml memiliki aktivitas
penghambatan 85,97%, dan pada konsentrasi 40-160 µg/ml memiliki
aktivitas penghambatan diatas 98%. Sedangkan pada hasil uji pada sel
kanker HeLa (kanker servik) menunjukkan bahwa ekstrak yang sama pada
konsentrasi 20 µg/ml memiliki aktivitas penghambatan 86,11%, sedangkan
pada konsentrasi 40-160 µg/ml memiliki aktivitas penghambatan diatas
95%. 

This innovation developed the ethanol extract of wild mangrove fruit
(Avicennia sp.) as active ingredient in anti-breast cancer and cervical
cancer. Test results on MCF7 for breast cancer cells showed that the extract
at a concentration of 20 µg / ml had an inhibitory activity of 85.97%, and
at a concentration of 40-160 µg / ml had an inhibitory activity above 98%.
Whereas the test results on HeLa for cervical cancer cells showed that the
same extract at a concentration of 20 µg / ml had an inhibitory activity
of 86.11%, while at a concentration of 40-160 µg / ml had an inhibitory
activity above 95%.
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Metode Pengolahan Beras Analog Rendah Indeks
Glisemik

Beras Buatan
untuk Pangan

Fungsional
Artificial Rice for
Functional Food

Beras analog (beras tiruan) rendah indeks glisemik mempunyai bentuk
butiran mirip beras yang dibuat dari satu atau lebih tepung non padi dan non
terigu, kacang-kacangan, gliserin monostearat (GMS), hidrokoloid dan
bahan fortifikasi. Metode pembuatan beras analog rendah indeks glisemik
pada invensi ini menggunakan teknologi hot extrusion dengan 
menggunakan single/twin screw extruder. Beras analog dapat dimasak
menggunakan rice cooker maupun metode tanak nasi konvensional dengan
nilai IG 55.

Analog rice (rice clone) has a low glycemic index similar to the shape of rice
grains made from one or more non-rice flour and non flour, beans, glycerin
monostearate (GMS), hydrocolloid and fortification materials. Method for
making a low glycemic index rice analogue of the present invention using hot
extrusion technology using single / twin screw extruder. Analog rice can be
cooked using a rice cooker or rice tanak conventional methods with GI 55
values.
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Perspektif
Menurut perhitungan BPS (2010), Indonesia seharusnya surplus beras sebesar 4 juta ton. 
Namun kenyataannya impor beras tetap dilakukan untuk mencukupi stok Badan Urusan 
Logistik (Bulog). Melalui teknologi pembuatan beras analog, kekurangan stok beras dapat 
disubstitusi dan mendukung program diversifikasi pangan.

Keunggulan
Beras analog memiliki bentuk butiran mirip beras, dapat ditanak seperti menanak beras 
sehingga tidak merubah kebiasaan, nasi yang dihasilkan mempunyai kualitas tanak 
seperti nasi dari beras, dapat didisain khusus untuk menghasilkan beras analog dengan 
tujuan/fungsional tertentu, dapat diproduksi masal. Beras analog diproduksi 
menggunakan mesin ekstruder sehingga dapat diproduksi lokal hasil pengembangan dari 
lahirnya invensi ini dengan produsen mesin dari Tangerang. Bahan baku yang digunakan 
berasal dari lokal dan tidak menggunakan padi, sehingga diharapkan dapat mengurangi 
besarnya tekanan terhadap konsumsi beras.

Potensi Aplikasi
Beras analog diharapkan dapat menjadi alternatif yang baik untuk dapat mengatasi 
kekurangan beras yang selalu terjadi di Indonesia.  Dengan potensi pasar yang cukup 
besar di Indonesia industri beras analog sudah saatnya dikembangkan. Dari aspek pasar 
paling tidak dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan besar.

Inovator
Nama :  Slamet Budijanto, Aji Hermawan, Nanik Purwanti, Didah Nur Faridah, 

Sam Herodian, Annisa Khaerunia, Yulianti, Suba Santika Widara, Heni 
Herawati, Faleh Setiabudi, Maya Kurniawati, Santi Novitasari, Aldith 
Natakusumah, Farah Hulliandini, Trina Kharisma

Status Paten :  TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Masyarakat tradisional di berbagai daerah sebenarnya telah memanfaatkan 
ekstrak buah mangrove sebagai obat penyakit kanker. Adalah tugas inovasi untuk 
memberikan pembenarannya secara ilmiah, dan selanjutnya meningkatkan lagi 
nilai tambahnya.

Keunggulan Inovasi
• Teruji efektif menghambat sel kanker MCF7 (sel kanker payudara) dan sel 

kanker HeLa (sel kanker serviks) sekaligus.
• Teruji aman dikonsumsi, tidak terdeteksi adanya logam berat Hg,Pb, 

Cd, dan As, dan teruji aman dari segi toksisitas berdasarkan uji dengan sel 
vero/sel normal.

• Pemanfaaatan ekstrak buah bakau api-api sebagai bahan aktif antikanker 
payudara dan serviks, belum pernah dilaporkan baik untuk penelitian 
maupun komersial; sehingga berpotensi menjadi obat baru yang dapat 
dipatenkan.

Potensi Aplikasi:
Inovasi ini berpotensi dikembangkan sebagai produk obat anti kanker payudara maupun obat anti
kanker serviks yang baru untuk cakupan pemasaran global. 

Inovator
nam : Prof. Dr. Ir. Sri Purwaningsih M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Yang Merah
untuk yang
Manis
The Red One
for Sweetie

Potensi Kayu Jabon Merah (Anthocephalus
macrophyllus) sebagai Obat Antidiabetes

Kulit jabon merah (Anthocephalus macrophyllus) memiliki kandungan
flavonoid, saponin, tannin, asam kuinat, katekol, antiarol, pirokatekol
dan isopropil miristat yang berpotensi anti-diabetes. Pada hasil ekstraksi
fraksinasi bertingkat menggunakan berbagai pelarut, dilakukan uji sifat
anti-diabetesnya. Fraksi terlarut etil asetat menunjukkan fraksi yang paling
aktif dengan nilai IC50 = 6.82 µgmL-1. 

Red Jabon peel (Anthocephalus macrophyllus) contains flavonoids,
saponins, tannins, quinic acids, catechols, antiaroles, pyrocatecols and
isopropyl myristate, potentially used as anti-diabetic. The results of
stratified fractionation with various solvents were tested for its anti-
diabetic properties. Ethyl acetate dissolved fraction showed the most active
fraction with IC50 value = 6.82 µgmL-1.
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Piranti Handal Diagnostik Cepat Penyakit Zoonosis Q
Fever Di Indonesia

Si Handal
Pendiagnosa

Zoonosis Q Fever
The Reliable

Zoonosis Q Fever
Inovasi ini berkaitan dengan penyakit Q (query) fever (penyakit zoonosis
yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii) yang dampak penyakitnya,
baik hewan atau manusia, bisa ditularkan melalui produk hasil ternak.
Penggunaan antibodi anti-C.burnetii (diproduksi di kelinci white New
Zealand) sebagai piranti diagnostik patologi Q fever pada ruminansia
dengan teknik imunohistokimia, membantu survellance penyakit zoonosis
Q fever di Indonesia dapat dilakukan dengan baik.

This innovation relates to disease Q (query) fever (a zoonotic disease caused
by the bacterium Coxiella burnetii) that the impact of the disease, either
animal or human, can be transmitted through livestock products. The use of
anti-C.burnetii antibodies (produced in New Zealand white rabbits) as a
diagnostic tool pathology Q fever in ruminants by immunohistochemistry
techniques, helping survellance zoonotic disease Q fever in Indonesia can be
done well.
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Perspektif
Ketepatan dan kecepatan diagnosis Q fever dengan imunohistokimia yang diikuti 
dengan penanganan optimal merupakan early warning system yang dapat 
membantu mengurangi sebanyak-banyaknya resiko abortus (mortality rate) 
maupun angka kesakitan (morbidity rate) hewan terinfeksi.

Keunggulan
Keutamaan inovasi ini adalah hingga saat ini belum pernah dilakukan penelitian 
yang lebih mendalam tentang Q fever di Indonesia, sedangkan di negara lain 
seperti Jepang, Spanyol, Jerman dan Australia bahkan sudah mulai memproduksi 
Diagnostik Kit yang siap dipasarkan ke luar negaranya termasuk ke Indonesia. 
Inovasi ini mampu mengurangi devisa negara, juga spesifisitas dan sensitivitas 
produk dari luar negeri perlu dipertanyakan, mengingat studi terdahulu yang 
dilakukan di Jepang menunjukkan adanya reaksi positif palsu dan negatif palsu yang 
cukup signifikan pada Diagnostik Kit komersial tersebut.

Potensi Aplikasi
Piranti handal untuk diagnosis penyakit zoonosis secara cepat akan sangat 
membantu dunia kesehatan hewan. Namun demikian, teknologi ini masih 
memerlukan pengujian lebih lanjut oleh tenaga ahli.

Inovator
Nama : Agus Setiyono, Mawar Subangkit
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Perspektif
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membantu mengurangi sebanyak-banyaknya resiko abortus (mortality rate)
maupun angka kesakitan (morbidity rate) hewan terinfeksi.
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Inovasi ini mampu mengurangi devisa negara, juga spesifisitas dan sensitivitas
produk dari luar negeri perlu dipertanyakan, mengingat  studi terdahulu yang
dilakukan di Jepang menunjukkan adanya reaksi positif palsu dan negatif palsu yang
cukup signifikan pada Diagnostik Kit komersial tersebut.

Potensi Aplikasi
Piranti handal untuk diagnosis penyakit zoonosis secara cepat akan sangat
membantu dunia kesehatan hewan. Namun demikian, teknologi ini masih
memerlukan pengujian lebih lanjut oleh tenaga ahli.

Inovator
Nama : Agus Setiyono, Mawar Subangkit
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Memahami karunia alam, melalui kearifan lokal warisan nenek moyang kita, bisa 
menjadi sumber inovasi yang tak ada habisnya. 

Keunggulan Inovasi:
• Inovasi memanfaatkan menggunakan sumber bahan baku dari alam (kulit 

kayu) yang  tersedia melimpah dan murah.
• Bersifat herbal, relatif aman karena telah dipakai secara tradisional di India 

dan Bangladesh.
• Berpotensi menjadi substitusi bagi obat diabetes yang umumnya masih di 

impor.
• Berpotensi dijadikan bahan obat kombinasi dalam pengobatan penyakit 

malaria. 

Potensi Aplikasi
Inovasi ini telah siap diaplikasikan sebagai bahan baku obat herbal terstandar. Penelitian bisa 
dilanjutkan untuk mengembangkan bahan baku obat fitofarmaka, dan bahan baku obat sintetisnya.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Wasrin Syafii, M.Agr
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Yang lmiah
Buat Kolesterol
Fighting
Cholesterol
Scientifically

Formulasi dan Pengembangan Jamu Saintifik
Anti Kolesterol

Program saintifikasi jamu Kementerian Kesehatan belum
mensertifikasi jamu anti kolesterol. Inovasi ini mengembangkan formula
jamu saintifik anti kolesterol dengan menggabungkan tiga ekstrak: jati
belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.), temulawak (Curcuma zanthorrhiza) dan
kemuning (Murraya paniculata). Formula ini terbukti menurunkan aktivitas
enzim HMGCoA reduktase yang mensintesis kolesterol. Uji klinis fase
pertama menunjukkan bahwa formula aman bagi fungsi hepar maupun
ginjal, serta tidak mengubah hematologi responden.

This innovation developed anti-cholesterol scientific herbal formula
by combining three extracts: Dutch teak (Guazuma ulmifolia Lamk.),
Temulawak (Curcuma zanthorrhiza) and yellow (Murraya paniculata).
This formula has been proven to reduce the activity of HMGCoA reductase
enzyme that play a role of synthesizing cholesterol. The first phase of
clinical trials showed that the formula is safe for liver and kidney function,
and does not change the respondent’s hematology.
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Minuman Kesehatan Sirih Merah Untuk Penderita
Diabetes

Minuman
Kesehatan Sirih

Merah untuk
Penderita
Diabetes

Healthy Drink
made from Red
Betel Leaves for

Diabetics

Tanaman obat dan rempah asli Indonesia menjadi salah satu keunggulan komparatif
bagi daya saing Indonesia,karena kandungan senyawa fitokimia yang memiliki
khasiat tertentu untuk menjaga kesehatan tubuh. Inovasi ini berhubungan dengan
pengembangan produk pangan fungsional antihiperglikemik untuk mengatasi
permasalahan penderita diabetes melitus melalui formulasi minuman daun sirih
merah,jahe dan kayu manis. Mekanisme kerja Formula ditunjukkan melalui
penghambatan aktivitas enzim alfa-glukosidase, aktivitas antioksidasi, penurunan
glukosa serum darah, dan terjadi perbaikan pada kerusan sel-sel pankreas.
Minuman kesehatan sirih merah mampu mencegah diabetes dan komplikasi akibat
diabetes, serta meningkatkan nilai ekonomisnya.

Medicinal plants and spices indigenous Indonesiancan be one of comparative
advantage for the competitiveness of Indonesia, because of its phytochemical
compounds. Innovation is the development of antihyperglycemic drink to overcome
the problems of diabetes mellitus by formulation healthty drink made from red betel
leaves, ginger and cinnamon. Mechanism of this formula is identified through
inhibition of alfa-glucosidase and autooxidation activity, lower blood glucose levels
and repair damaged pancreatic beta cells. The formula is proven to overcome the
problems of diabetes patient and its complication, and increasing the economic
value of red betel leaves.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

121

Perspektif
Pengembangan produk melalui diversifikasi citarasa minuman fungsional sekaligus 
mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi tanaman obat dan rempah asli 
Indonesia.Dengan demikian diharapkan pula terjadinya kesinambungan 
pemanfaatan sumberdaya lokal dan terjaminnya standar mutu dari sektor 
agribisnis biofarmaka, yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan 
pencapaian pembangunan nasional di bidang pertanian dan kesehatan.

Keunggulan
Minuman unggul yang mampu mengatasi permasalahan penderita diabetes. 
Formula memiliki citarasa yang berbeda dari jamu yang umumnya berbau tidak 
enak dan rasanya pahit. Inovasi ini mampu memperluas pemanfaatan potensi lokal 
dan meningkatkan nilai ekonomisnya serta mengubah citra jamu menjadi minuman 
kesehatan dengan peruntukan tertentu berdasarkan hasil penelusuran ilmiah yang 
terukur.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini sangat potensial diaplikasikan pada industri minuman kesehatan. 

Inovator
Nama : Sedarnawati Yasni, Mega Safithri
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Pencanangan santifikasi jamu oleh pemerintah membuka peluang besar bagi
inovasi jamu herbal saintifik; selain meningkatkan nilai dan derajatnya setara
dengan obat-obatan modern, juga memanfaatkan momentum dunia yang
sedang meninggalkan obat-obatan berbasis bahan kimia sintetik.

Keunggulan Inovasi
• Bahan-bahan telah memiliki standarisasi dan mudah didapat.
• Teruji klinis aman bagi fungsi hati dan ginjal serta tidak mengubah hematologi.
• Teruji menurunkan kadar trigliserida sekitar 15%, kolesterol total sekitar

10%, dan LDL sekitar 20%, serta mampu menaikkan kadar HDL sekitar 20%.
• Dapat mengurangi ketergantungan pada bahan/obat kolesterol impor.

Potensi Aplikasi
Inovasi  berpotensi menjadi obat anti-kolesterol herbal terstandar pertama, untuk menggantikan obat
utama anti kolesterol berbasis statin, sekaligus menjawab trend keinginan masyarakat untuk memakai
obat-obatan jangka panjang yang berbahan alami. 

Inovator
Nama : Prof. Dr. Irmanida Batubara
Status Paten : Telah Terdaftar
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Dua Temu 
Bertemu 
Melawan 
Kanker
Two Gingers 
Collaborate to 
Fight Cancer

Campuran Minyak Atsiri Temu Hitam, Temulawak,
dan Sereh Wangi sebagai Antikanker Payudara

Invensi ini berhubungan dengan proses pencampuran minyak atsiri dari 
Temu Hitam (Curcuma aeruginosa), Temulawak (Curcuma zanthorrhiza), 
dan Sereh Wangi (Cymbopogon nardus). Metoda yang digunakan adalah 
destilasi uap pada suhu dan waktu optimum. Hasilnya, terdapat tujuh 
kombinasi campuran minyak atsiri, meliputi 3 minyak atsiri tunggal dari 
masing-masing sampel tanaman, 3 kombinasi campuran dua tanaman 
sampel, dan 1 kombinasi minyak atsiri dari ketiga tanaman sampel. 
Campuran minyak atsiri yang memiliki efektifitas terbaik sebagai antikanker 
payudara, berdasarkan nilai IC50 terhadap sel kanker MCF-7, adalah 
campuran temu hitam dan sereh wangi. Ketiga minyak atsiri tunggal dalam 
pengujian ini ternyata tidak cukup efektif sebagai sediaan antikanker.

This invention relates to the process of mixing essential oils from Temu Hitam 
(Curcuma aeruginosa), Temulawak (Curcuma zanthorrhiza), and Fragrant 
Lemon Grass (Cymbopogon nardus). The method used is steam distillation 
at optimum temperature and time. There are seven combinations of 
essential oil mixtures, including 3 single essential oils from each sample 
plants, 3 mixed combinations of two sample plants, and 1 combination of 
essential oils from all three sample plants. The essential oil mixture which 
has the best results as anti breast cancer, based on IC50 values against 
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Formula Ekstrak Daun Mahkota Dewa dan Temulawak
untuk Anti Dementia

MAhaDEWa
(Mahkota Dewa
dan Temulawak)

Anti Dementia
MAhaDEWa

(Mahkota Dewa
and Curcuma)
Anti Dementia

Dimensia adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh sindroma
metabolik akibat terjadinya gangguan pada fungsi sel syaraf di otak yang
dicirikan dengan penurunan fungsi kognitif dan daya ingat. Kerusakan yang
parah dari kondisi tersebut dapat menimbulkan penyakit Alzheimer
Dimensia di usia muda. Inovasi ini merupakan komposisi sediaan herbal
yang dapat menghambat proses degenerasi sel-sel syaraf otak yang
menggunakan ekstrak daun mahkota dewa dan temulawak.

Dementia is a disease caused by metabolic syndrome due to interference
with the function of nerve cells in the brain that is characterized by a decline
in cognitive function and memory. Severe damage of these conditions can
cause Dementia of Alzheimer's disease at a young age. This innovation is a
composition of herbal preparations that can inhibit the degeneration of
nerve cells in the brain that use gods crown leaf extract and ginger.
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Perspektif
Dimensia usia muda (young onset dementia) dan dimensia usia produktif (working 
onset dementia) menunjukkan peningkatan terutama di negara berkembang 
berdasarkan data dariAlzeimer's disease Internasional. Penggunaan tanaman 
herbal asli Indonesia berupa mahkota dewa dan temulawak menjadi pioneer dalam 
pengembangan obat anti dementia.

Keunggulan
Inovasi ini menggunakan bahan baku alami, bersifat herbal, tidak menimbulkan 
efek samping. Inovasi ini merupakan subsitusi bagi obat impor dengan khasiat 
sejenis dan dapat menekan biaya pembuatan obat sehingga dapat menekan harga 
obat.

Potensi Aplikasi
Aplikasi dari hasil penelitian  ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat

Inovator
Nama : Min Rahminiwati
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 106 Inovasi Indonesia
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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MCF-7 cancer cells, is a mixture of Temu Hitam and Fragrant Lemon Grass. The
three single essential oils in this test were apparently not effective enough as
anticancer preparations.

Perspektif
Tantangan dalam pengembangan obat-obatan herbal adalah banyaknya
senyawa kimia aktif yang bekerja secara sinergis dan kompleks. Sementara itu,
pencampuran beberapa bahan tanaman obat membuka peluang interaksi antar
senyawa kimia aktif yang lebih kompleks; namun menjanjikan efektifitas yang
lebih besar lagi.  

Keunggulan Inovasi
• Memanfaatkan bahan tanaman Indonesia yang telah teruji potensial secara farmakologis.
• Secara tradisional telah terbukti aman untuk dikonsumsi sebagai obat.
• Pada pengujian laboratorium dengan sel kanker MCF-7, memberikan nilai anti kanker payudara

IC-50 yang tergolong baik.
• Dapat diberikan sebagai obat bagi penderita kanker payudara, ataupun bagi orang sehat untuk

mencegah terjadinya penyakit kanker.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan sebagai produk terapi anti kanker payudara ataupun oleh orang yang
sehat untuk mencegah potensi terjadinya penyakit kanker payudara.

Inovator
Nama : Prof. Dr. drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto MS
Status Paten : Belum Didaftarkan
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